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P?~FÁCIO DA8ª IP1~ÃO

A idóia de realizar wn curso sôbre'Recreação
:2 _--2.~giuem 1952, quando me e~contrava no Qesem;:J«J;nhodas fuhções
~: Chef~ do setor ele Educaçao Física e Turismo do Serviço de
:':::creG.çao e Assistência Cultura (SERAC). Sentí que ainda nao
hav í.a ambiente favorável à Recreação e mesmo a quê l os que nela
~~abalhavam não estavam bem-imbuidos do espírito que deveria
::.::..~esidirà sua or í onta c ào , conf'und'í.nds frequcntamente os pro -
-:e~as de recreação C0m os de edLlcação. Notadamente os profes-
3~~es de Educaç30 Física ~nsistiam em exercícios gímnicos,em -
;~ostanQo ao dcs cnvoLvLmento das ati ví.dad cs um carater lfiistin-

daquele de que s e deveria revestir a Recreação , fundamen
~~=-ill.cntôba s oada no bí.nônrí.o int?.:.:·.~ e 12razer.

Em 1953, ministrei um curso de Recreação a pe
:":=-:':.0 do Serviço Especial de Saúde Pública, destinaa.o a asisten
~:;s sanitaristas, que S8 preparav2ffi para exercício em zonas ru
r-ai s de d.í.fcr ent cs EstEd')s.. A grande procura do "Nanual de Rõ
:~eaçãot!, publicado em colaboração com A.SLlssekind e O.Goes,cãi
-:;_:ceu-me de que havi a o maí.or inti..:.l:.esse sôbre o assunto, mas-
-:"';"0, embora muito se falasse sdbro Recreação, poucos a compre-
::!";.:S.iãmem sua verdadeira essência.

Invest~do nas funções de Chefe do Setor de A
~.:.:.7idades Culturais do antigo SERAC, convencí-me ainda mais dã
.:_.;cessidade de que bem se esclarecessem os fundamentos da Re-
:::,:ação e as técnicas de que a mesma se poderia valer.

Na via gcm que, )or essa época efetuei à Euro-
:=-s, a fim de particiapar , na V!ualidade de dele gado do Brasil
:::: 1:11 Congresso i'.'~uüdial de :0ducação Física, verificado em 1s-
-::..:.:.oul, e da Reunião de 'J.:ócnicos em Educação de Trabalhadores~
_:-::''J'!::lovidapela UNl:';SCOem Saint .Jean-aux-Bois, na Fr ança , pr-scir-~~=-colhêr observaç5es, visitar a instituições e reunir infor-
:::::'~ÕGS e document.aç áo que me forneaesseill mais riqueza de ele -
_?_:tos para a orgánização dopretendido curso, cujas inscrições
=:~am f'í.na Imont o abertas em dcz embr-o de 1953, na séde do' Servi
-: de Recreação e Aeí et ônc í.a CuLtur aL, sob cujos auspícios _se
~"'a::"izaria, com o patrocínio da Revista Brasiloora de Educa çâo.,. .
- :'Slca •

Levado a efeito pela pr í.moí.ra vez, no Distri-
-: FeO.ersl,em janeiro de 1954, foi repetido sucessivamente em
~ferentes_pontos do pais, despertaddo seillpre grande intcrêsse
:~~form~ evidencia o qUEdro abaixo:

, o Curso - Distrito Federal- 200 inscritos-~-
2º Curso - Distrit,:, Peder8.l- 120 inscri t os-
70 Qurso - perto Alegre - 320 inscrito s-...!-
4º Cú.rso - :Distrito Federal- 126 ins crit os-
5º CCl.rso- são Paulo - 343 inscrito s-6Q Curso - Curi ti ba - 260 inscritos -
7º f5urS0 - Distrito Federa 1- 115 inscri to\S-

SOl IA 1.224 inscritos-

Ainda no corrente ano o "Curso" deverá ser r ca
::. =-zarJ.'J, e fim de a tender a solicitação que me foram encaminha--



~4-
t.e , nas cidudes de Belo Hor-Lzorrt c , BaUJ'f~, S80 CGrlos, Ar-a.r a qua

:'~. e - a in.d:1 r.'..5:L8 uma vez ~ no Di'.;tri to }?ederal, onde t em e i do -
s _-2'P=' ~ end en t e 'o. .í.nter Ôs s e- d esp cri.a do.

o Curso compreende duas partes:
./

Apresentando o atual conc o.í to de Recreação e
:: papel que a mesma dc aemp enhu na 'ir}. da do Esté\dO moderno; 80 -
Lar cc endo que o Lnt or-ôs s e le o pr az cr consti t u em o b i.n.ôm.ie fun
:':::':::lental da Recre~çi;'o; e s tu.tr ndo as nülOe8s:.i.dades bio-psico .....so--
?::"ais da criança, do ad o Lo s c ent e e do a du.L to, em face das qua is
50:; s í.t ua o problema da Roc r oa cao ,

-~ - Técnica:...
ArBlisando as atividades hed ôn.íca e de na tur c-

z c f f aí.ca ,psiquico c aoc í.a L, desdobrado o s cgund o aspecto ·em
~--:::..vi dades intelocti VQS e a r t Is tic as ; a pr ec í.and o [3) função .de
::ertas institv.ições pro f'unda.acnt e vinculadas G Recreação,como
_8 cl ub as e as co Lôn í.a s de férias; v c Lcu.Lando princípfuos bási-
~:8 de adm~n:i..strDção,qnc se aplicam aos serviços,ou unidades
~C r ccr-ea a o.

Concluindo, poderei afirmo. r que estava certo
- êxito do "Cur ao de Fundaluontos e Técnica da Rec:ceaçson, mas
~~~ais pensei que o intcrêsse que pudesse suscitar fósse tão
s~ande, capuz de fazer com que se repetisse tantas e tantDs vê

\

A Aqui deixo co n s:' :'{fJ.cdosOs meus [',gr:adecilnentos
:. -:odos aqueles que conrigo cola1J,~:'-(~tn::,cn,quer ,:Jrep3",,:,Qndoou mi-

.! -'-- •.. d ~" ~ La f'~ í.Lrt o: .("),~" ... '~·I-:r.,,;:r. t aba__ s t r anuo a s "',U a e , quer a ca .rr.o.ru o d 8',,-ÇI. r8,-:~~:,,8:;,c1vou r-a ct

:"::'2.:1.dO na ra r t e aom.í.na s+r-at í.va d.; qua L (lc;pcndia o n or-maL fun
-'::'~namcnto"'do !1Curs:J ~e Pun ôamerrt os e T6cnicQ da Recreaç8ol1.

-
Rio de Janeiro, 12 dQ ag~sto de 1954.

IJ\TEZIL PENJ'IA MARINHO.

•
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PONTO Nº I

- :ONC21~QAºÃO ~ ;PAI'EJ; §CClli NA VIDA DO ESTADO MQ-'
'DERNO

P~of. Inezil ~enna Marinho

Sl}]fl..~RI.Q

jogos públicos na recreação dos povos antigos.
_::'.3 da recreação no movimento contemporâneo.
:?~-O moderno de Recreação.
~ 2c~ial da Recreação na vida d~ Estado moderno.

A hJ.Btória nos ensina que os jogos públicos sem-
A

~-=-:; iaar-am papal de grund e r-el.evancLa na vida de tod0s
- .ando retrocedemos pelos e st,tlios da civilização a-

aos grupos sociais maLs r-udí.aorrbar-es , encontramos
.:::'di f erant es formas, os jUfos púb lí.oo s, S'3rviam para

_ -~. grande 8 cont.ec í.mon to, COLO as comctaor-aç 3es de vitQ
s :'elescombates ou proLongr-daa guerra s, A sua signifi

.. := ,-ênifectações mais remotas', está íntímamenteasso =
~:.3-antes de prazer, de alegria, de exultação, muito
.tlL:''' o a hi st6ria em seus prim6rdios se confunde com
i Lead ár-í.a e , t.ambém os encõntramoscomo homenagens mes

-_2:-:'rsacro ou fúnebre. Assim o foram os jog'os cele =
___ onra a pátroclo, morto por Heitor na guerra de Tro-
_-:;"':'.::entoglorificado por Homero no cant0 XXIII na I -
=_ ~"sma forma, quando o povo romano estava mergulhado
-2:,_brante dor após o inc~ndio de Roma, Nero ofereceu-

::::~no Coliseu para que o popu.Lacho abafasse, com gri'':''
:~-'al alegria,'a tristeza e o luto que sua alma debla

Os torneiÇ\se as justas na ~dad'eMédia, num pc -
- -::_dadeiro ObscUrantismo, proporcionaram à nobreza da. =- 3jO de cultivar a fdrça e a destreza, ostentar ex-

---2:,' '"' luxo e distinguir-se da plebe, impondo-se ao seu
? adm í.r-a çâ o ,

Já mais pr6xi"10 de nossos dias, surgiram as t0u-
.."_.-etudo na península Ibérica, e na América 1atina, en

~~vorávol acolhida por parte dnpúblico que as consa=
os seus espetáculos prediletos.
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As últimas déoadas do século XIX e as primeiré?-s
.• século XX assinalam., na vida 1e todos os povos, um crescen
-:e interêsse pelos desportos. O restabelecimento dos Jogos 0-
:::=9icoS, a partir de 1896, a ±nsti tui;ão de numor-osos campo
na t oe , a éJ,isseminaçãocnda vez maior dos deapor t oe , consagra';
:~es lugar de grÉ'lndeimport~.ncia nO,cenário social de nossos
:~as, des~acaridc-se e extra6rdinário papel desempenhado pe19:::.ltebQl.

11- ORIGENS M 3ECREAQÃO NO M.9yIMENTO CONTEMPORANEO
Embora os parques infantis s6 ten.ham surgido na

segunda metade d~wl3éculo passado, é evid ente que as idéias <pe _
:s inspiraram estao baseada§ nos precursores do chamado m~vi-
=2nto da "escola nova". Aqueles que advogaram uma pedag'ogia
~ealista, liberta do forrualísmo escolástico que então domina-
7a a Educação,' são os primeiros' baluartes do direito da crian
çe: ~ Rccz-eaçâo, '

No s écuLo paesado , riaa reüliDdiéações por que lE
.....aram os 'trabalhadores ingleses ,'C:UCY.iJfxtramosa ori!gem do movi
_ento da Recreação para os adultos. -

Nessas condições, poderemos afirmar, sem receio
:e controvérsias, que a Recreação surgiu primeiramente associa
aa à atividade infantil e, s6 mais tarde, se est cndeu ~ vida-

adulto.
\

Rabelais (1483-1553) parece ter sido o primeiro
a observar o realismo na pedagog.í.a, iniciando a v er-dade'í ra re
.....lução educacional que depois se operou .•Para melhor realçar
cs suas idéias renovadores, Rabelais nos apresentB ,Garg~ntua
~~imeiramente educado pelos procedimentos do tradicional for-
.=..alismoecolástico, sob a orientação do vélho mestre, te61ogo
::l.balHolofernes. Desta forma, o pai de Pantagruel durante
~~t9s anos se preocupa em decorar o conteúdo de antigos tra-
~ados e copiar livros em c2~acteres g6ticos, mostrando-se in-
vo.paz de formular qualquer juizo ou resolver o mais simples
pz-obLema , Finalmente, sob a direção de POlt~8rates, mestre de
ampLa Visão e ideais modernos, éomeça' a refazer a sua, educaçâo.,
gradualmente, baseado nos princípios da natureza. O re9:i,.nw de
~rabalho~ físicos, que Ro.belais prevê para Gargântua,e dos
~ais intensos em franCa oposição ao âespr-ezo p-elas coisas do
corpo que en tuo.predominava. O 'filho do Grandgousier montava
a Cavalo, manejava o machado"'pax-a'cortar lenha, jogava esgri-
.-8, empunhava a adaga, caçava, corria, ,-saltava,nad.ava,trepa-
vaem á'rvores, transpunha fossos' com o auxflio de uma vara ~gr;h
t.ava em altas vós os para exercitar os pulmoes, aupor-tavavgran
des pesos dUf'1n te mu.í,to tempo, br-í.nc sva com a'barra, atirava-
pedras ó mais longe que pudesse e fazia tudo aqúiio que lhe
exercitasse os nervos e os músculos.

Rousseau ,1712~1773) é o grande paladino que de-
fende intransigentGmente a liberc~adB de movimento da criança.
Baseia o seu método edUCacional em quatrb princípi?S dos quais
o primeiro é o seguint e: "O men í.no deve ser educxdo pela e pa
ra a liberdade" .Em sua obra "hi lei!, encontramos averdadeI
ra filosofia da recreação r os fL',ndEunentosgenéticos. do inter~s
se, quando afirma: "Não se deve obri·g3r um menino a ficar qua!!;
do.êle quer ir, nem constrangê-Io a ir quando quer ficar onde
está". E mais adiante: "É preciso que as crianças saltem,oQr-
r~m, gritem quando tenham vonxadc __Todos os seus moví.men'tna
sao necessidades da sua constituição qu.a prooura fortificar-se"
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7:nalmente Rousseau prbp5c total modificaç~o nos jogos infan-
-:.:::s, argumentando que ê l.cs distraem as crianças; mas que não
:":"es sã::>úteis.

Peeta10z7.i (174,6--1827), sob a Lnf'Luênc í,a da lei-
-:ll'a dos livros de Rouss eau , ccinunga a s mesmas idcias d~ste
em tôda a sua obra educo ci.cna L, tran,::;f"::ormandoem r-eaI í.d ad e ,nas
escola s que dí.r-í.g í u , direi tos at é en+.ão ncgaô os 'e oportunida-
des desconhecidas. Nas obras que cacz-eveu ("Leonardo e Gertru
':'esll e ItOomoGertrudes educG seus filhos") demonstra o cuida=
do que deve. merecer o desenvolvimento físico das crianças,per
_i tind~-s~-lhes brincar, correr-à v~ntade, jogar e dar livre-
~xpansao aos movimentos naturais1 tao pr6prios à criança, que
p~ecisa consumir a energia que se aCD~ula em seu organismo. A
educa çâo da época condenava essas manifestações, r-otu Lan do=a s
de indiseiplina; o conceito ~le se tinha de disciplina era 0
de qUietude, de absoluta imobilidad8. Os filhos de Gertrudes,
criados ao ar livre, exercit~o-se com os movimentos naturafu
xigidos pelos seus brinquedos ou afazeres, pr-at í.cand o sempre

- oaa açõ os e recebendo os ensinamcntos maternos, representam
~ modelos de educação integral, que tanto preconizamos hoje.

Bérbart (1776~184]) também assinala um m~rco i~
~ rtantG paro chegarmos ao moderno conceito de Recreaçao. O
'interôsselt é o centro do sistema pedag6gico de Herbart; éle-
define como senda o gesto que sé toma por U11lc'1 coisa, o pr-a=

zer que se sente ao conhecê-Ia, compreendê-Ia ou-executá-Ia •
~erbart defende a necessidade dos jogos e~brinquedos para as
::rianças,afirmando ("Bosquejo de Pedagogia Geraltl) que elas
-evem estar sempre ocupadas porque a ociosidade leva à desor-
~em e ao desenfr2amento. Assim defende a liberdade da crian-
ça i IlHá de conceder-se à criança t ô da a liberdade que as,cir-
cun atânc ía s poz-mí tam par-a que se manifeste sinceramente e pa-
z-a que se possa estudar a sua individualidade".

Froebel(1782-1852) é de todos o nome que mais
~~retamente está associado à Recreação. E isto porque a ori -
gen dos jardins da infância -o dos parques infantísé comum;a~
~~s traduzem a inspiraçQo admirável de Froebel e tanto uns cQ
=0 outros t~m nos ~ogos a sua a tLvLdad e mais importante. ]\.lIas
_orque essa expr-es aa o 11 jardim da i.nf<1ncia tt, "kindergarten" ,no
J!'iginal, que, traduzido literalmente, significa "jardim das
crianças"? O jardim, na sua expressão vuLgar , desempenhava,
om efeito, um PGpel Lmpor-tan te no método froeboliano, tanto

no que se refere ao conceito filosófico do sistema cducn t í.vo
como à ins 't í.ntLva necessidade da' criança de ee'cavar a terra ,
numa manifestação a távica que traduz mult.Lsaecu Lanment e a a -
....raçãoe o prazer que o homem encontra em ará-la, em cul tiv~
:"a para dela coL~~r o mecess8rio à sobrcviv~ncia da espécie •

jardtm da Lnf'ân câa era r-eaLmont e um jardim em que as crian-
ças se ocupavam cuLt í.vanô o a terra. Hoje a expressão tem um
sentido alegórico figurado, e t :0.0 Rio de Janeiro,en'contra -
no s numerosos ti jqrdins da Lnf'ánc í.a n que não pos suem, às vêzes
um palmo de terra, si tuanclo-s e até nos puv.í.merrtoa de aLgum ar-
ranha-céu. lu. época mais br-í.Lhán t e de Froebel foi a de seu Kin
'ergarten de Marienthal e a base do método froebeliano é o jQ
go, praticado 'com fartura de rnateriúl. Entre os princípiOS
gerais em que Frocbel se fundamentou, figura a variedade como
:'nstrumentode combate ao d;Jsinter~sse e aborrecimento. Um
: figo, por Lrrt er-es ean t o que seja, cansa em pouco tempo a Qria!!;
ça, que necessita de variedade. Por m~ais maravilhoso que o
rinquedo poess ser, B criança logo d31e, se aborrece e o aba~
icna com indiferença. A recreação nÊÍo"-está pois no objeto em
sí, mas na disposição com que a criança o aceita e no prazer
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que desfruta com o seu manuseio. A variedade de material
ma daa recomendações mais i.mportantes que,:iI'roebelfaz. A
obra 11 Cantos da mãe" (tI~lJütt-el~und Kos e l.Led er-" ) é de t~das
que alcança maior popularidade. .. ,

,e u-
sua

a

Os jardins da inf~ncia foram levados para os Es- -
t aõo s Unidos por uma ex=a Luna do i'roebel, a SrGl.Carl Schurz ,
que suscitou o int erêsse de Elizaboth Peabody, em Bos t on, E.,
em 1860, surgiu, graças à Sr. Peabody o primeiro jardim da in -
fância da Alué::cica;dez anos mais tarde, com a vinda da Sra.Em=
ma Marwedel, foi organizada' em W;:,shíngtonuma escola de prepa
ração para pr-o f es aôr a S de jardins da infância. ~ -

Os chamadOS parques infantís ou parques de recrea
çao nada mais foram em sua origem do que simples jardins em
que as crianças brincavam com a terr3., cultivavam flores,encon
trando nessa prática prazer para as suas horas de ociosidade.-
O primeiro parque infêilltil,surgido nos Estados Unidos~em 1885
nada mais era do que uma grando caixa de areia, em um dos jar-
dins púb l í.ccs de Bost on , destinada a que pudessem as crianças
brincar, e construida gr-a ça s à Dra . D!Iarie Zakerzewska, médica
norteümericana, que visit8ra a Alemanha e voltara fortemente
impressionada com o que vira a respeito.

O movimento a favor dos parques infantís nasceu
na Alemanha, ap.6sa guerra franco-prussiana, de onde se este!!
de à Inglaterra c· passouà Dinamarca. Os primeiros parques in-
fantís surgiram no século passado em Dusseldorf, Bonn, Witten,
Bremen e no Parque de Trepto~, de Berlim.

Alg~ms historiadores, ao apr-ec í.ar-em a evo1.ução-
da Educnção Física nos Est~dos Unidos durante o períOdO colo-
nial, referem-se a "play-groundsll situados em Boston, Fila1el
fia, Chicago e New-York; conv em esclarecer que se t r-a tava de
simples ~reas, de óspaços relvados ou não, onde era possível
jogar. Somente depois de 1908, a expressão "play-ground" se
liberta das restrições de seU sentido etimo16gico para tradu-
zir logradouro público com serviços devidamente organizados ,
conforme referência de Everett B. Mero (tlAmerican Play-Grounds
Boston) •

A Recreação na vida 3~ulta encontrs as suas ori-gens nos movimentos t r aba Lh.í.s t-a e que aí.mbo lizam a revolta c on

tFa a escz-av í saçâo cc onômí.ca,,A Lut a contra 2S· longas jornad8s
de trabalho, que, muitas vezes, chegavam até quatorze horas de
labor quotidiano, assinala-o seu climax no ·século·passado,quan

.do ,pelas estreitas e pedregosas ruas da Inglaterra, a voz unís
sona dos tri:1balhadoresassim se fazia ouvir:

eigth hours to work,
eigth hours to pIay,
eigth hours .10 sleep,
eigth shillings a day.

Com esta quadra, os trabalhadores ingleses sinto
tizavam as suas reivindicações de limitação da jornada de tra-
balho, de tempo par-a recr-cação , de repouso ede salário mínimo.

Est-abelecida a jornada de oito horas de trabalho,
instituidos o repouso semunal remune~ado e asseguradas as fé -
rias anunis, a Rec2:'car;;ãoperde o seu caráter de problema indi-
vidual para aBs\.lmi~.·as prcporçqes de problema social, deixa de
interessar a pcna s ao cã dadâc para comprometer a estrutura do
Ee t.ado,



-9-
I

111-: ..Q.QllÇEITOMODERNO DE RECREAÇÃO
A palavra ~:gY"'~~s..êo" provém' do lotim {recreatio,recreationem) e sí.grrí f í.c» :.-J..lgu.l'menteo mesmo que recreie (di:.

vertimento, entretenimento); deriva do vocábulo recreare,cu-
jo sentido é ó de reproduzir, restabelecer, recuper>ar(qúem
trabqlha precisa renovar-se) •.

tividade
impe).ido
sociais,

Poderemos conceituar a recreação como acndo a a
física ou 1i.lBntctla que o indivíduo é naturalmente -
p8ra satisfazer a neo3ssid:J.des'físicas, psíquicas ou
de cujo.realização lhe advem prazer.

Duas são, em suas caraoterísticas, as formas de
recreação :,paasrl.va e ative, Na prí.moira desempenhamos o pa-«
pel de simples espectadores, como acontece quando assistfumos
a runa partida de futebol, a uma peça teatral ou a um filme ci
nematobr6fico. No segundo aspecto a nossa atividade poderá ser
preponderantemonte ment~l, como no xndrez, nás' palavras cruz§..
das e demais jogos intelectuais ou pr-opondor-ant omont é física
como ocorre nos ch~mados jcigosmetores, nos desp~rtos,etc. 'As
atividades artísticas proporcionam o prazer psíqUiCO de tran~
formar uma id6ia, r epr-eaerrtaçâo abstz-cta que se configura na
nossa vida mental, em alguma coisa perceptível pelos que nos
ceroam, expressa seja por paLavz-aa eacrrí taa ou faladas,seja
em representações di ou tri-dimensionais; a arte satisfaz às
exigê~oias de nossa imaginação criadora, de onde deriva o pr~
zer do artista e se justifica a sua inclusão entre as ativida
des recreativas.

O conceito moderno de recreação tem um conteúdo
sociológico que não pode sc~ desconhecido. Nos países em q~e
o problema foi suscitado, a recreação surge com um sentido n2
vo, enriquecida de um aapect o 'vGrc.1.adeiramen'tesocial. - .Âs'f:'im,
hecreation e Lolsur c nos Estc,d0s Unidos, Freizei t e Erhol1ill~
na Franca, D~12.o~QV01-'ona Itália sãS palavras Lnpr-cgnadae de
um sentido .soclal a que o Estado nao está ausente, explorando
-a com objetivos políticos.

Na recreação de natureza 'física o agente não se
preocupa apena s em satisfazer às necessidades puramen'te físi-
cas, contemplando também as de ordem psíquica e social. Os
jogos e os desportos, devidmn.ente orientados, estimulam e de-
senvolvem o .espf..rito de cooperação e a justam o indivíduo aos
padrões de culturá. Diz o Dr. Nicanor Miranda, diretor por m~
tos anos da Divisão de Educação e Recreio do Departamento de
Cultura de são Paulo, id,ealizador dos Clubes de Menores Operá
rias e Clubes de Moças Operárias da c8pital paulista:

"Esse trabalho de c').l.1formizaçãoou ajustamento
tem sido considerado nos EstadOS Unidos, mormente em certas
zonas ou distritos de cidades industriais conhecidos pelo no-
me de 11sLumsv , isto é f bairros pobr-es , miseráveis, pois aí 6
que se formam os bandos (Gangs) aí é que brota a delinquôncia
infantil e juvenil, aí é que proliferam os criminosos adultos.

A finalidado social da recreação não era reconh~
cida antigamente. -Rã um s ócu.Lo, os parques eram construídos e
instalados com o úuic o Objetivo de'omb oLezaz'a.cidade. Era u-
ma concepção urtanística, incipiente e,primitiva. Q urbanismo
sacia 1 mod or-nocoracteri.za-se pela ad.aptaç30 do meio ambient e
à~ ne?essidades do homem. E não se EoJerd negar, em sã cons -
cl~ncla, que os lazeres € a recreaçao ocupam também o seu pÓ~
to importante no quadro das necessidades vitais do homem. Os
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parques de outr-ozanâo ---tir1t.am-,s'.lperintêndencianem serviço
organiz:J.d~,runsa pe-ia s v íg í Lán -::Üi polic ial. A aupr essão C.esta
e a criaçaode se.rv.í.ços ',;"le-pl"Oillovame estimulem í'e.cilio.ades
e mo.í os para uma v í.ó a mai s Lrrt en sa da comunidade, durar...+e as
horas de Lazer , começou por transformar e revolucionar as ve-
lhas. concepções cxc Luc í.vamcn t e urbanísticas". .

E mais adiante:
liA recreação tem-responsabilidade na formação e

no enriquecimento da personalidade humana, agindo eficiente -
mente navida c oopcz-at í.va do grupo e ajudando a criar uma or-
dem f}ocial plena de vida, abundante e feliz. A alegria e a fe
licid.ade que deriva da r ocz-eaçáo comunial enriquecem a vida e
são essenciais para a jranquilid3de, a-ordem e a segurança so
cial. Estes são-os grandes valores sociais da recreação". -

IV- PAPEL §.QCIAL ;Q! BECREAQÃO NA VIDA ]Q ESTAEO MODERNO

o Proi. F.G. Gaelzer, diretor do Serviço de Re .•.
creação Pública de PÓrto .Alegre, afirma que a reer~ação popu-
lar devidamente orfuntada precisa base~r~se nos tres seguintes
fatores:

lQ)- Fator social- De início deverá haver horas
disponíveis para o lazer.

2~)-Fator político- Alguns sistemas políticos
fornecem grandes progl·ct7itr.1!'3recreativos deixando pouca inicia-
tiva ao indivíduo. Ol~-tro<jdeixam à iniciativa particular a
gerência do assunto; e é quando vemos o desperdício com a du-
plic idade dos eef'or-ços, sem considera ção à necessidade pú'i:;li-
ca.

3Q)- Frtor educacional e cultural- Os investiga
dores do crime e da·delinquôncia há müito assinalaram a exis-
tência de uma relação entre'a recreação (falta de espaços,,? -
portunidades e gUias) e a alta percentagem da delinq~ência.

OnDticiário de nossos jnrnais, neste último a-
no, foi invadido pelá divulgação de verdadeira onde de crimes
de toda natureza perpetrados por menores, que, quando presos,
wão recolhidos a estabelecimentos do Serviço de Assist~ncia
de Menores (SAM). As quadr-Lfhae de adolescent.as banriiidosco-
mo "Lilico", "Gazinho", "Ba Lí.c o" Mauro Guerra, et c,, tornaram
-se comuns entre nós e proliferam em muito maior número do que
as de adultos. É inegável que a delinquência juvenil resulta
em grande escala do "uso impr6prio das horas de Laz er-!' , Basta~
te oportuno se torna citar que a lIPlay-Ground and R€creation
Association of .América" coligiu em várias partes do país e p~
blic.ou grandenÚInero -de p;..receresde juizes de menores,ofici-
ais de menores, sociólogos e educadores, os quais prova~ que
à recreação convenientemente dirigida reduziu a delinquencia
de 25% a 75% em regiões Onde era élevada a sua percentagem.

nimador?
Não será, por ventura, êste resultado bastante .§.

Porque não orientarmos racionalmente as horas de
lazer das crianças e dos jovens, de modo a delas tirar pro'vei
tos?
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Afirma LeoníG_io Ribeiro que liAprimeira estatís
-:':"cafeita, no Brpsil; entre quinhentas crianças abandonadas-
-:criminosas, dcmon st.r-ouque 1l,10 havia entre elas uma ürri ca
_tJ.eestivese e al:scúut'amentc,2S ~ apr-esentando cada cua1,:0010 me
nos duas docnça s g(;:ralmente[1.'8'..-es1capazes de, por eí sós,com
prometer eeu desenvolvimento f La í.c o e mcn taL'", -

Os principais países do mundo passaram a conside
rar o pr-ohLcma da recreação como de int crêaae nacional ~pr-emo-=
vendo med í.da s de grande alcance' social.

Em julho de 1932, cclebrou-se na cidade de Los
Allgeles, simult~neamente C0ID Os X Jogos Olfmpicos, o ! Congres
80 Internacional de Recreação. Em 1936, na cidade de Hamburgo~
Ll.ffi segundo certame se realizou, o "Congresso Mundial para a Or
ganização das Horas Livres e de Recreio", ao 'lua 1 compareceram
rI países, entre os quais o Brasil, representado pelo Prof.F.G.
Gaelzer. Em 1938, em Roma, um terceiro congresso se realizou
com as mesmas finalidades, Numo r-osas instituições se organiza
ram com o objetivo de cuidar do Qroblema da Recreação, dentre-
as quais se destacam o '''CentralCouncil of Physical Recrea:t;ion1i

na Inglaterra, e a "American Asoociation for Health, Physical
3ducation and Recr-catLon" , nos Estados Unidos.

No Uruguai, pais latino-americano que pode ser
considerado como exemplo de- equilíbrio social, desde 1940 está
lanç2do o ttPlan de Acción",para tornar a Recreação uma realida
de na vizinha repúblic a. .

A Organização Internacional do Trabalho também
incluiu entre os seus prOblemas de maior relevância a recrea -
ção do trabalhador. Em maio de 1949, reuniu-se'emGenebra a Co
_issão de Lazer-eeOperários, sondo a dotada uma importante reso
Luçâo baseada nos seguintes cinco pontos:

-1-

liAConferencia de Técnicos em recreação do Comiié
de CorrespondênCia da Organização Internacional do Trabalho,c~
vocada pelo Conselho de Administração, reunida em Genebra na
sua 2ª sessão, de 31 de outubro'de 1949, tomando conhecimento,
de um lado, das resoluções concernentes aos lazeres dos traba-
lhadores adotadas pela 4ª sessão da Conferência dos Estados da
mérica ~embros da-Organização Internacional do Trabalho (Mon-

tevidéu, 1949) e pela 32ª sessão da Conferêncio. Internacional
do Trabalho (Genebra, 1949) e, por outro lêido, os informes SUE
metidos a seu exame pela O.I.T., adota, neste dia 3 de novem-
bro de 1949, a sefuintp resoluç~~:

1- Declara que os informes fornecidos pela O.I.T.
constituem base apropriada para elaboração de estudos s~bre o
melhor meio de serem ocupadas as horas de lazer do trabalhador.

2- Solicita ao Conselho de Administração encar
regar a O.I.T. da complétação de tais informes, devendo os me!!!
bras do Comit é de Cor-r-espondênc í.a fornecer à orr.e. t,~das as
informações úteis. .

3-So1icita igualmente ao Conselho de Administra
dar a ~sses informes a mais larga publicidade.""çao
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liA Conferênc;iad-e 'Té9,nieos .emRem;eação do Comi
-é de Correspondência da Vrga:-üzaçao Internacional do Trata -
2.ho, interessada em. des envoLv o r em to dos os país es a utiliza-
ção racional dos lazeres, c consciente da import311cia d.essa u-
'"Cilização e da ne ce ae.id ad e de difundir a recreação, em todo o
mundo , resolve:

l-A Conferência solicita ao Conselho de Admini-
nistração dar, em sua s pub Lí.caçjie s larga difusão às informações
conc er-norrt ea a uti lização dos lazeres do trabalhador.

2- Confia emqu o a O.I.T. continuará o estudo do
pr-obLema dos lazeres em todos os seus a epec tos ,

- III-

tiA Conf er êno í.a de :1:6cnieos em Recreação do Comi-
-:;é de Correspondência da Organização Internacional do Trabalho,
depois de ter discu.tido o informe nQ 1 concernente àsituação
atua 1'e a os proDlelnas os mais important es em matéria de ut ili-
zação dos lazeres e desejando fornecer ~o Conselho de Adminis-
"'ração da ·O.I.T. a mais eficaz ajuda nesse domfrrí.o ç r-esio Lve t. '

1- A Conferência solicita do Conselho de Adminis
-ração encarregar a O.I.T. de proceder a.estudos detalhados s~
bre as seguintes g.uestões que poderão entrar na ordem do dia -
':"as pr-óx í.ma a sessoes da reunião de técnicos ~ , .

- Educação dos trabalhadores, seja do pO...rt o de ví.s
~a de sua cultura geral,de seu aperfeiçoamento técnico oU de-
suas relações profissionais;

- Formação de brganizadores e de animadores em-
z-ecr-caçâo j

cional;
- Turismo popu.Iar- e spe cialmen te no pLano íntern§.

Organi~ação de manifestações artísticas, nacio-
na í.s e interna ci cnaLs ;

- Recreação dos trabalhadores rurais;

- Organização da recreação nas empr~sas;

- Desenvolvimento dos jogos e dos esportes nos
planos nacional c internacional;'

~ Meios de utilização dos lazeres no sentido de
c' ntribuir ja ra a prevenção das doenças, em particular das do en
ç a s profissionais.

_ A or~em na qual são enumeradas as questões acima
n<;l0 dissrimina a sua ví.mpcr-t.âno La j caberá ao Conselho de Admi -
nlstraçao,segundo as neeessidades e as circunstâncias estabelQ.
cer uma ordem de prioridade.

2·- A Conferência exprime o desejo de que o"ConsE.
_ho de Administração,. na primeira ocasião oportuna, torne o Co
raí. té de CorrespondÔncia para os problemas concernentes aos 18=
zeres do trabalhador mais representativo do ponto de vista geo
gráfico.
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3- Verificando-s e ~U8 a que stão da utilização dos
aazeres interessa,sob certos aSP8ctos, não s6 à O.I.T.;mas tam
b ém às Nações Unidas e muitas oütras: insti tuiçõe s especializã
das ,a Conferência solie ita do Conselho de AdminIstração exam'í
na!', com o 6rgâo administrativo de co or-ôera çâo , a questão das
responsabilidades respectivas e da cooperaçao nesse campo.

- IV -
!tA Confer~ncia de Técnic os em Recreação do Comi-

té de Correspondência da Organização Internacional do Trabalho,
depo~s de ter precedido a uma troca de pontos de vista aprofun
dada sObre diversos aspectos da organização e utilização dos -
lazeres dos trabalhadores, considerando entre outras coisas que
essa 'utilização pela recreação: .

a)- coz-z-e spond e a'um desejo geral e uma necessi ....
~ade universal;

b}- contribui para o desenvolvimento da persona-
lidad~ do homem do ponto de vista físico,in-
te.Lectual, espi.ritual, social e moral;

c}- que são necessários ao desenvolvimento do
bem estar do povo assim como à saúde eà edu

, ,.., -caçao;
Considerando também o valor preventiv.o de uma

boa ocupàção dos lazeres, a Confer~ncia sugere que os progra-
mas de organização dos lazeres devem se inspirar nre seguintes. ,.pm.ne a.pa os r

1- TÓdas as medidas de organização dos lazeres f

quais quer que sejam seus promot ores devem salvaguardar a liber-
dade integral de cada um.

2- A organização dos lazeres deve partir essen -
cialmente da iniciativa dos Lrrt ercsaado s ou dos grupos, consi.§.
tindo o trabalho do Estado em coordenar, estimular e apoiar e.§.
tas iniciativas, r-es ervando-e o o·contrele·delas peLo direito
que lhas dá n sua manutenção.

3- A organização dos lazeres ou seja a recreação
deve ser adaptada às condições do meio geográfico, psico16gico
social e· cultural, assim conio à sltuação inQividual do tra-
balhador •.

familiar.
4- A recreação deve procunar desenvolver a vida

5~ A organização dos lazeres deve levar em conta
o fato de que os lazeres organizados sob uma base coletiva ofQ
recem vantajosas possibilidades para a criação de um espírito
social e o desenvolvimento do bem-estar.

6- A organização dos lazeres deve-ser estreita ~
zaent s coordena da com a s meô í.dae :tomadas em favor, da saúde, da
educação e do bem ...aetaz- dos trabalhadores.
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"4 conferênoia de T(cnicos em Recr~ação do Comité

ae Correspondencia da ....OrganL~açGo In~ernaclCln2I do Tr'lb21b'J ,
~ ois de ter-discutido o 2 º inf"orrnt; e oonsc.d e.~ali.o que osprin

~ípios gerais adota dos no que' conc ern e à uti lizaç8 o dos Ia ze--
_os dos trabalhadores são a p'l í.c áv eí.s aos jovens trabalhadores
Q::> mesmo modo que ao s trabalhadores adultos, s ug'cr o f

1- A utilização dQs lazercs para os ad~lescentes
depende dos sfrguintes fateres:

a )« condições favoráveis de t,rabalho e de vida;

b)- liberdade do ind Lv fd uo j-

c)- direção ádequada por pessoas quali~ieadas.

2- ~ organização de facilidades relativas à ~tilização
de laz eres ~os adolescentes devb ter por fim o desenvolvimento
áa per-eonaã íd ad.e e. o s cnt Ldo de sua resi)onsabi'l.idade como mem-
ero da coletividade. -

3· Os póderes públicos devem prever locais e me-
~os apropriados principalmente nos planos de reconstrução e de
ur-banáamo , assim oomo encorajar as organizações que se ocupam
da utilização dos lazeres dos adolescentes.

4- t eonveniente a utilização na maior escala pos
s ív e'l de informaçõos entre os diversos paI aea , notá damen+e no-
~ae concerne aosprogramas e atividades dos quais podem rarti-
c í par os jovens de um e outro sexo, .seja individualmente, seja~.;:n grupo s. .-.-

5- É eonveniente uma atenção particúlar às neces
sidades de certas categorias de adolescentes tais como os "chÕ
zieur-a'", os tra balhadores rurais, et o,

6- Deve ser reconhecido ·0 dlreito dos adolescen-
-;;es de colaborar oom 09 adultos na elaboração e realização de
programas de utilizaião dos La z cr-ea'! , .

Emnos~o país, alguns esforços t~m caracterizadó
inioiativas isoladas -que estão reclamando,maior apeio~ Assim,
na 6rbit:1 mund cí, paL, oncorrt ramoa a Divisão do Eduoação e Recreio
do DepartaIpentD de Cultura do Município deSão Paulo, o Serviçoqe Reoreação Públio~ de PÓrto Alegre e o Serviço de Educaçãp
l!'ísica e .Recreação da Frefei tura do Distrito Federal •. Na es'f,2,
r-a federal temos apenas o Serviço de Recreação Operária da 00-
mie são do Imposto SindiGal do Ministério do Trahalho, cuja a -
ção tem sidolimitúda pela precariedade de recursos com que se
defronta. A Divisão do Educação Física do Ministério da Educa
çao e eul tura vem. de elaborar um IIPl-ano Nacional de Recreação'iT'
que devorá ser estudado no corrente ano e aom o qual pretende
~udar a fisionomia social de nosso país.

Na iniciativa particular, cumpre ser destacado o
Serviço de Recreação ~sporte e Educação Física do SESI, que,i-
negé.velmenteL bastante tem realizadoL sobre~udo no Distrito FQ
deral e em SaoPaulü, embora a aua a çao se va tornando cada vez
mais eficiente nos ou.tros Estàdos.
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SUMARIO

_- =__-:erêsse - Oonc eí. tuação e classificação.
_:- ..dillciplina - !B intimidação ~ concepção funcional •

.==:- ~ prazer como característica inaispensável à recreação.
- ExercíciOS.

- :=:~:iografia.

I- INTERESSE - PONCEITUAÇlo ~ CLASSIFICAÇÃO
Etimo16gicamente a palavra int'er~sse significa es-

esse) entre (inter); tal ~ocábulo uao foi desconhecido por
-~:, Arist6teles e Comenius. Locke e Rousseau foram, no en -

_- , os verdadeiros autores de um conceito sob o ponto de vis
:.Lóg í.o o,.poí.sambos deduz í.r-am o intert3sse das necessidades

--:.....:.a.Emn'Üssos dias, coube a Claparede apresentar um concej,
- ':cicmalista de interêsse, baseado nas necessidades psico -
_ :'66icas do'homem, Coube a Â. H. 'Nlelneyere·screvera primei-
-""s~ia científica sôbr-eo interê;::3Se,influenciando poderosa-

- ~ 3erbart em sua ob~a pedab6gica.
Herbart definiu o interês.se como sendo og~sto qu

- ~a por uma coisa, o prazer qUG se sente ao conhecê-la,com-
:_":'ê-laou executá-Ia; oncarou-osob um duplo sentido. de um
. ~ caráter das coisas que con~eguem prender a atenção·~, de

- :,o sentimentcf de cur-Lcsí.dadc e despertar do espírito. Um
_:.:objetiVá cor-reepcnd e a essa dupla forma de intêr~sse :fazm
-==-~ceras -coisas e fazer amar .os homen s•.Cada uma dessas fõr-

.3 e divide,.em três aspectos, a sab er:
:?:'raforma:c&..;;;..=..:::..;;;.;:;..;;:.

a)- interésse e~~írico-que nasce da percepção ime
das coisas senslveis;

b)- interesse es~ecul&tivo - Merivado da medita -
s~bre os objetos da experiencia;

c)- interêsseest~tico~ alim.enta-se da contempla- \
_~o'belo,seja na Natureza, seja nas obrgs de arte ou atos

_~_s.

a)- interêsse simp~tico- partiCipação nas alegri-
_"J.. penas das pessoa-s,que rodeiam a criança;

b)- interosse sDcial- forma ampliada da simpatia=..bientefamiliar ou CSC;(Üal~
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.)- inter~sse r..e!_=!:Eioso-objetivo que deverá ser
gançado pelo homem1 afi~ de que possa chegar a exerser a a-
·vidade da vida em todos 08 sentidos.

, Herbart ainda faz outra distinção entre .;«:
direto e indireto, condenando ~ste último por-que deixa o espí-
ri to'num estado rela tivamente passivo e obriga a um esfárço pe

50. Esclarece que o inter~ssG direto ou 'verdadeiro é aqu~le-
e nasce eapon'tanaamonte das pr6prias coisas, dos conhecirb.en-
s que a criança recolhe por sua experi~ncia pessoal ou do
e lhe ensinam os professeres. Ao in'ter~sse direto correspon-

e uma atençã? involuntária, uma forma de profunda curiosidade,
desejo de aprender e de saber. .

~ara Olaparede, o inter~sse é a mola real de tô-
das as npssas a~ões, de todos os nossos pensamentos, o que lhes
~ uma orientaçao adúptada ~s ~ecessidades do momento. Em prin-
!pio, o inter~sse 6 run importante fator de determinação mental.

E afirma:
"Dizemos que uma coisa nos interessa quando ela

5 Lmporrta no momerrt o em que I) consideramos ou quando corres-
nde a uma necessidade física OF intele c tuaLe a alimentação
teressa ao homem faminto,porque lhe é necessário possuí-Ia;u
planta rara interessa. ao botC::nico?:Dorquelhe corrvóm ...•conhec~

-li, etc. O térmo Itinter~ssen eXl'ri:r.le~pois, uma realaçao ade -
_ a da , uma relação de conven í.ênc i.a recíproca entre o sujei to e
objeto. Em sí, Q~ objeto nlUlCO é interessante; seu interesse
~ende sempre da disposição p!-ri,co:"fisiológicado indivíduo que
considera, O ob-jeto não i' t;2::.':"ssa, com.efeito, .senão 'quando
sujei~o se acha disEosto a ser interessado por ~~e; por ou -

Laô.o , o sujeito nao sente inter~ss8\ em presença de um ob'j2
o se ~ste não lhe é vantajoso de qualquer maneira. Desta.dua-
idade de fatores que o fenÓmeno do interêsse implica se dé -
reende que o vocábulo aplica-se tanto ao objeto que interessa

o ao ~stado psíquico despertado no sujeito pelo opjeto que
e impor~a". '

. 1

\-U interêsse é um sintoma de necessidade psico16-
gica ou fi'ttLoI6gic8,ou ainda, o que ~é a regra, a conjugação e
a manifestaç~o das necessidades do ordem psico16gica e fisio16

"gica. '\
\

,~ são ~estas as considera ções que Clapar~de faz a
respei tOI i\

\ '

nter~sse psicologicO corrcsponderá sempre ao
inter~sse biol o? Ou., por outtà.s·pqlavras - o que nos' inte-

ssa de fatof ue nos cativa, será/bem aquilo que "deveria"
teressarnos aO ponto de vista de nossa eonservação,isto é,do
nto de vista bio16gico?

. t ;,
N~ aninià.is,o'irttcrêsse psicol6gico coincide

uase sempre com';:;inte.r~sse biológico,vale dizer - os animais
e acham sempre tnteresciados por aquilo que lhes é vantajoso

serem interes~ados, ádeixam. dD inteI'0Ssar-se.por tudo que
es possa ser noc í, vo. ~s, C.CY0[:lOS r 3COI)hecer que, em se tra-

o do homem~ nam semptb lcon+ace o mGsmo~muitas v~2es ~le
acha interessado por c~s;"....::<1.:.;.en!io são 'de seu inter"ê-sse;mUi
v~es também n~o se in\eressa por coisas 'que lhes_deveriam,

ZD~eressar. Assim,~ra ~~ um s6 exemplo: o beberrao sente
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pnra o álcool, cuja absorção é, entretanto, diretamente
a seu interêsse. bio16gico pessonl e no da sua descen-

o div6rcio anormal entre o inter~sse psico16gico e
.:.~lçbico provém da dis!3oluçsoparcia1 dos instintos no jlómem

-=-:::::L~ção pará cuja com.pensação são chamadas a experi~nc1a ad-
....:....::'.:.d~ea razão. Comoconsequência desta -6ircunst<1ncia,vai-se

__~3_~O aos poudos certo antaGDftis~o ent#eos inter~sses psico-
:.. _ .=':'0 o e bio16gico:';; Mas é· eví.d ont'e que 8ste antagmismonão p.2,

_á progredi;s muã to ç por-que os que agem 'contra si pr6prios,isto
_ cs que estao interessados (pstcologicamemte) por aquilo que

_ :':hcs int.eressa (bio16gicamenGe), são r~pidamente eliminados'

Ap6s tais considerações podemos propor o seguinte
_-__c e.i, to: Interêsse é a relaç20 de ccnvem.ênc í.a recíproca e mo'"
_ . _-:~nea qúese· estabelece' ontre sujeito e-rob j eto, Desta forma,
_ ~.!2.ter~sse não estii no sujei to ,porque o mesmo indivíduo não se
-_-.::reS8a por todos os cb jo t ca , nom está no objeto porque éste
- :::":interessa a todos os L.divíduos; é recíproca porque o-obj e
- - suac í, ta o interêsse do indi vf duo e ê s t e s e mostra suscetível
_ ~2 deixar interessar pelo objeto; finalmente ~ moment§nea pOE
__ o mesmo objeto não interessa ~p:re ao mesmo indivíduo,mas
_ ::.::-.:.asem determinado momento de sua ví.da e sob certas circuns-
-!' :-_:::.a s.

'Clapar~de ao tratar d'e determim r a- lei geral que
3 a súcessão dos ~nter~sses, isto ó, as lKnhas diretoras de
evoLução , da éli,spersãe ~ unâ.daôo, sugere esta progressão:

~o simples poro o C( mpLcxo j
doconcreto para o abst~3to;
da receptividac3."e naae í.va para a espontaneidade;
da indet eriilinaçno - para o especialização;
da SUbjetividade pa~a a objetividade;
do im.ediato para o media to, no tempo e no espaço.

Se o inter~sse f~r realmente ditado por necessi
9·e ordem imediata, no caso de conuoguâz-mos estabelecer

':'':'"8 ias necessidades do indivíduo em face de sua vida,podere-
fi:kar as .kses de evolução dcs interêsses.

,Para descobrir a ordem da evolução dos inter-
__sses; propõe ClaparGde dois co.minhos a saber: o método da ex-
- - :speção, que' consiste em obs erV2X' a conduta da criança , suas
,-:-':'7idades, seus jogos e em notar as var-í.açôe s que sofrem .oro
- ':'dade~ o -mé to do introspectivo, que consiste em interrogar as
::::"anças s~bre aquilo que lL;s int eressa, sCbre suas prç;ferên
cz.a e , e eue . de~ej os e idea"is, :Fjste método deve ser aplicado 801],
·~7amente e na o ;é praticável com as crianças mais novas.'

. f ,
_!erchensteiner distinguiu quatro etapas na evolu
~o dos inter~sses:

,..~..,' .~;'","':: _.-~
.......0.)-. primeira inf~cia (idade do adestramento) f que

-=-preend-éos dli:nisprimeiros anos de vida; a criança 6 extraor-
'-:'~a*,i:;tr.aente sensível a todos os exIhitarrt ee exteriores;

b)... aeg md a inf~nci~' (i.d.ade do jÓgo),entre os 3 e
s 7 anos inclusi v«, a cr-í.ança'1 c;;- da vezmaLs coriací, ent ement e ,

_ :::::::,seguefinalic1ac'l'Cs, escolhe m0::L~sopor-tunos e com ~les procu-
.•...- aLcançá-d.oa] Os interêsses são pcuc o da.rado.uros;-·
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e)- veTdadeira infnncia (idade do txabalho orientE
:, por fins egoc~ntricos), começa em terno dos 8 anos e se pro:'

:_~;a at6 o princípio da puberdafe; a atividade dó jego perde
-?:.~::::'enopara a verdadeira atitude de trabcllhar; os intérêsses
__- trabalho provém de finalidades subjetivamente cr Lerrt adaa.r

, " / '

l'

d)- periodo juvenil (idade do, trabalho objetivamc
-::: Qrientad8)~ córresponde ~ puberdade, quando a capàcidade pa-
::':: v Lv ênc Laa de valores intelectuais de teda c18sse desperta cr.
::;t;amente.

stunrpf, considerando problemas 'particulares e difi
:_:dades especiais, d.ividiu a evolução dos inter~sses nos qua -

-::.~o seguintes perí.odos: .'

lQ)- desde o nascimento a té o aparecimento da

QQ)- do começo dG linguagem até a entrada na escQ
=- =-~guagem;

32)- da entrada" na egcola até-a adolesc~ncia;
42)- a própria adolescência. '

--
Clapar'Gde subordinou a evólução dos interesses a

estádios, o primeiro dos quais desdobrado em quatro perio-

I- Estádio de aquisição, de expeTimentàção:
1- Periodo dos interesses perceptivos,durante c

:::-=-::.eiroe~o da existência. "
2- Perfodo dosinterêsses glóssicos, durante o se

__~do e terceiro ano.
- ,3- P~ríodo dog intérésBes gerais: despertar da i
-::~g~ncia (idade das pergQ~tas) doe ),a08 7 anos; ,

. 4-'Período dos interêsses especiais e objetivos
-_ 7 a os 12 anos.

á . r4

II- Est dio dd orgsnlzaçao, de apreciação:

5- Períod'o s errt i.merrta Lj Lrrt er-êae ee êticos e 80
_:.alsJ inter-êsses especializados; Ln t er-ê ae es que se referem a
__xo: de li a 18'anos ou mais.

III- Estádio da produção:
6- Período do traba~ho. Os diversos inter~ssea ffi

- ;~m', ~les pr6prios, subov '.inados a um interêsse eupe r-í, or, seja
-.:: ideal, ~eja simplesmente'o inter~sse de conservaçao pessoal,
:-::::::-émnão desempenham seu pa pe.L senão pela metade, em relação a
~s~e- Idade adulto..

Segwldo Claparode, no periodo dos inter~sses per-
:;:;'?tivost a criança se sente .straída,por tudo que lheimpressi.2.
_:. os sentidos.

No período dos inter~SBes glóssicQs, a criança es-
-~ empenhada primeiramente em ~xprimir suas idéias e suas neceQ
:.dades imediatas por meio de síL:bas, que,paulati~1p.cnte, pela
- 3:;;Jetição, se vão articulando, até constituirem paLa vr-a s é', as-
-:.:::, tornarem a SUa linguagem mais acessível,primeiramente àe
-ssoaa que com' ela convivem e depois C8mas demais. Na verdade

~ tarefa de aprender a falap é ~olossal para a criança,consi-
- .;~ad8.s as pcquenaa ferças qe que dispõe para realizã-la.
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No período" dos inter~ss cs intelectua is gerais a
_~~ça cultiva a p~lavra peln pr0pria palavra e uma multidã0
_ ~terêsses novos irrompe na ~ua vida. É o período das per-

__ -=as; a criança está sCJbremoCJ,ointeressada em saber o porque
-5 coisas.

N~ per~Qdo dos lllter~sses especiais,quando j6 ,se'
~:~tram desenvolvidas as funções psíq~icas gerais - periepçâo,
-: -nção dos moy;ilaontos, .expressdo dos des ej os pór meio da líg

_.-::.':'e:n, . avaliaçao ro capaç o j et c ;« o interêsse se eSEecializa,se
_~entra sÓbre determinados objetos" certas ocupaçoos e proble

~~ ~is definidos~ são êssGS inter~sses especiais que se torna;
=~nte dos jogos +nfant~s •.

Finalmente, no período dos inter6sses sociais 01

eixo dos .inter0~ses se deslOca e o jovem adquire acon:
:..~~cia social, a ccnac í ono í a de s eu caráter. de membro de uma .
-=-etivldade. Pro cura então obter a estima' de certas pessoas "e
:: -orna mais s ensivel à influem -;ia destas. Ê o períOdO crí.tico
:.. ::.Jrmação moral, a quê l.e em.qUê as amizades vão influir decisi
__ente na. cristalização do caráter; é quando começa a tor COM
~:_cia da sua per$onalidade. Corrcspcnde ao poríodo da adoles=
- _~ia, quando o inter~sse se concentra s~bre um pequeno número

bj otce , '

Freud apresemL[O,uma teoria da evolução dos inte::d~s'
c que se reduz à evolução de urn instinto primordial - o ins-=

__- _-o sexual. Atribue tal pr epond er-ânc.í.a à sexualidade no deseg
=-7iille~to mentaà que a sua teoria' se tornou conhecida sob a d.s:,

_ -=":"naçao de pansexualismo. Esta tooria pode ser ,assim resumida~
~exualidade não desponta por ocasião'da síndrome pubertária,

- 3 'Como pr6~ri? r.!.Bscim~nto d a cri~ça ". As p'r í.me Lr-a s manifes.t~
_::;s das tendcncl.8.S er6tlcas das c r-r ança s esbaz-Lam repr.esellta -.
- - pe La s sensação sagradá'vcüs cus o í. ta da s po La Lf.ngua , pe Lo.s lá-
:..:~ - ma~ar, c~par o dodo polegar qu a chupeta - e por outros
_~os , proporcionando-lhes verdadeira. volúpia. Com o apareci-

da pUberdade. o instinto sexual se especializaria, fican-
=-i.1l.itado à funçao da reprodução; isto, porém, se o seu deseg
=--imcnto fÓ'r normal, não sofrer desvios sob a influêncüt de
_~~res do m~io interno - horm~nios - ou uo meio externo- per"-
-=,são do. instinto sexual. Pela teoria da su-blimação, Freud pr.s
_9. cxplica~. os pr oc cs ao s pelos qua í.a o jovem escapa à uevr-o se
.• a perversa!Q sexual. Esta teoria é de c ap í.t a L importt\'ncia pa-

- - aquêlés que s e dedicam ao estud.:) dos pr ob Lema s da eãuo aç âo fX
:.."'a,p0is possibilita , compr e en sao' da trc1.nsferênoia .....das en?r -
-=-_s, que em Última analise ativariam as manifestacoes do lns-
---=- o s exua L, para a alimentação dos exercíci os gím..:nicos, lúdi -
_5 e d espor t í.vos , os quais, em cons equênc.ía , se tornariam in -

~spensáveis ao equilíbrio da vida sexual.

QuandQ tratarmos da aula referente aos chamados
-~QS motores teremos oportunidade de tecer mais algumas consi-
:;::6 ções s ô br-e êste a s surrt o.

:1- A DISCIPL!NA - DA INTIMIDAÇÃO ! CpNCEPçl0 FUNCIONAL
Entre o educando e o educador sempre existiu, atr~

:z do tempo e do espaço, um conflito entre a disciplina por ê.§.
- pr et end í.da e a liberdade por a quê'l, e reclamada.

Podetnos conoeitu:ar a disciplina como consistindo
- Q~denação permamente interior ou exterior de Um ou vários in

::duos em um s Lst ema objetivo ou ncrma tã vo de exigência s. -
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Os mestres dos tempos antigos são representadDs ~
ounhan.do a férulq t como também os nossos se caracterizaram pel.o"
~so da palma t6ria. li . letra ,om sangue entra, era o bár-bar-o lema
ue identificava a ação dos profess-ôres na escola 0.eantanho.Pil
-:-'..:I'asa chada a em J?ámpóia S Herculanum mostram-nos Bl;umas cenas-
_~~uns das escolas de entao: o mestre açoitando o aluno,seguro
'3st;e por vários out.ros colegas. Muita gerrt e hoje não acreditará
:..;.e o sineto da escola gratuita dó gz-a.ná t í.ca , f'undada pelo re'i
="'aardo VI, em 1552,' representava o mestre verg8st::mdo nn jsa La
'::'0 aula um dos al.unos, com a seguillt'e legenda t 11 QU8J.l P01A.pá' a va
::.'8 odeia a cr-Lan çau , Na "Hist6ria da Educação!! de' Pau.L lVIonroe-;
z-cpr-oduz í.do de "The Li 't tLe GraLTITl8.rianlf(Boston, 1839), encontra
::.~s uma Lrrt er-caaarrt e gr&vura, que representa o mes tí:rc a ç oí. tandõ'
..z; aLuno, encuanto outro, sentado num banco, a saí.s t e à csna im
~2ssívelmentê. Verbos, é a ep:!.grafe da grê,vur'?" enquerrb o à legeu
':'a ex:plica: "AtivD. Passivo. l~eutro. Oombã.na ç ao da escola discI
-;Lnar- com o mót odo realista ". O verbo a ti vo está representado-

_ ..:10 professor que ba t o, o paas í.vo pelo aluno que apanha e o ne.}
-:1.'0 pelo seu colega que assiste. Dific:Llmente encontraremos coi-
sa malS eloquente.

li. disciplina da escola tradicLmal e ra uma conse-
,. 1,ência do "mag:rster dixi t 111 a ._sa La de aula oxí.g.í.a silêncio~~p!.J.
:ae o professor ou..dava a lição ou ti. tomava; os alunos não' se
~odiam mover, pois a imobilidade Caracterizava a disciplina. Tal-
~ez tal conCeitO disciplinar fôs$G mais consqquencta do pr6pri~
cae í.no '- do que impos:i,çãe de qualquer outro fator, 1.q'.101es que
uobr-aas em a d.í.ac.í.p.l.Lnasofriam castigos diversos qu.e- iam <10 a-
-o í te à imobilidade durante 'prolonead3 t ompo, de pé ou
ie joelhos, comos braços estendidos horizontaL ou verticalmente·
-Jizer qos- r ecaLcamcnt os que tais práticas acarl'etavaD:l~afigura.-
sc-rio s desneoessário. Na In~laterra, noc61ebre coL~i.o de Eton,
s alunos da éa , série tinham Os d'ema.í.a como S8US cr.i adoa e go-
zavam do dir@iito de lhes à:plicar castigos corporais pelas fal -
vas cometid as.

Coloi0,dó em ponto diamctt-a1mente oposto ao dos ca~
rrígoa figuravam OS pr~mios. ~8tes serviam para que O· aluno estu
da as e , enquanto àquãles para que se oomport.eae em bem. Atualmen-
-e, os castigos estão d esa par-acendo sme s os pr-êm.í os perduram.E a
cons cquônc í.a ~ está: os EÚu,.'10Spassam a estudar não para ~dqui-
rir conhoc í.merrtos e desenvolver capacidadesJrrtas cxcLuai.vamente
~ara conqúistar os prêmiOS dos qu~is se envaidecem.

r O homem é bom por natureza; a sociedade ô que c
"orna mau, disse Ronssoau. Ora, se a sociedade fé)r sincera nos
seus propósitos, não precisará ~ontrGriar a natureza, e, então,
~remos o homemsompre 90m. A influêncía «e Rousscau, Froebel e
Pestalozz;i sÓbre a eompreensão da liberdade demovimentos, de que
~recistt a criança para o seu dese~lvolvilnento f LsLco e mental,fal.
pala escola nova, bastante acentua'da. Aqui não $e pretende,como
~uita gente ainda pensar que a criança faça o que queira, mas
que queira o que úaz. A criança que faz o qu.equer não G livre
~s escrava dos seus desejos, dós seus caprichos •. A escola nova
consultando o inter~sse do aluno podé obter a sua disoiplina,po_
outra forrra:- o alLU10não or cc í.sa estar ,~im6vel~ leva nta-se livre
mCfl te para ir buscar o de"-que pr-ec í.sa j as carteiras não são fi -
X8S como na escola tradicional" pois foram subs t í, tuidaspor me -
sas e cadeiras. O inter~sse é a base da disciplina na escola n.2
va • .A, escola ati V3, é uma oí' í.cí.na e cada aluno um artífice .• E na
oficina há di sciplina sem haver imobilidad.e.
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Podemos. representC:<T, es qu.emá tLcamerrte , asdiferen-
Ças fundamentais entre a d í.s cíp l Lna na osco 18 tradicional e nr
escola ~ativa da seguinte forma:

~~cola tradicional Escolª Nova

Autonomia
tiberdade
Mobilidade

/ /.,
d • '"..,u.bor...;J.ne,çao

oerçao.
::nObilidade.
~.utoma tismo
~~sciplina artificial
~~sciplina de fora par~ dentro
~8nção artificm&l,co~Bndada
brigações .

Iniciàtiva própria
Disciplinanatural
Di.ac í.pLí.na de dentro para fora
Atenção natural, espon~~nea ,
Inter~sse.

CÚllipre, no entanto, aaa í.na Lar , observa com grande
ropriedade d Pr-of , Lour-en co Filho, que a liberdade G meio erl- - ,...., ,..., ~.....) --
~aucaçao e nao ~~m.

Há um velho prov~rbib que diz: "Não se pode obrigar
a beber a um a sno que não tenha' sede". E isso se ajustá aos sê
::'8S humanos de um modo perfoi to. ,Não se pode obrigar um inDiiví-
':uo a ouvir ou a trabalhar, sem lhe haver despertado um interÓs
se, um dcs ej o de saber ou de agir. Suscitar o int0r~sse é o pró
':ema sÔbre o qual repousa tCda e qualquer atividade escolar. -

Clapàrede nos ensina que há dua e e apéc í.e s de meio;
~~ra estirrRllar o interêsse:

1- Os meios extrínseóos- que apelam 'pa r'a mév e'í s
-stranhos, a o p:cópr'io trabaThoque s o tem de oxecuuar e que Lan
aro o indi víduo fora de si mesmo, a bem diz orl~ tuis são os pr~i=

_~so, os castigos, a omulação, a necessidade de passarnoB_ exa-
_38,otc.

.II ~Os meios intrihsecos- quo vconaí, st om em põ.r c.
~:uno nUL1asituação tãI que~inta q necessidade, o desejo de e-
z ecut.ar- a tarefa detem Lna da ,

Desnecessário se torna dizer; que o problema de di.:
_~plina não pode existir nas a t.Lví dad ee recreativas,pois estaD
3'''' apr-e aeat am fundamentalmente ba seada s no interesse intrínseco.
""-disciplina ):l.a Recreação é na tur-e.L, esporrt ânoa, não antra em
~ nflito com a autonomia, a liberdade, a mobilidade; a iniciati., \ •... ""

-a do indivlduo.

:11- Q PRAZER QQMQ 91úh\OTERISTICA INDISPENSÁVEL A BEOREAQÃO.
Os dicion6rios oomumente definem ;prazer como júbi-

::...:)~alegria, cantentaúlexlto, deli;ite, s,a'tisfaçáo, de.lí.c La,

o p~azer constituiu,para p s antigos, motivo de
5~andes Gspeculaçoes, dando lugar a wna doutrina - o hedonismo-
segunô o e qual o único bem é o prazer, sendo a dor o mal supre-_u. O hedonismo, adotado principalmente pelos cirenaicos,desen-
-. Lv eu-rs e entre os epicúreos,' que 1m emprestaram um significa-
i mais pr-orundo , O prazer, $egunc1o a moral do Epícuro, é con-
siderado como a serenidade da al.ma] tra t8-se, na realidade, d:
_~azer ma!erial, mas de um prazer dur-adour-o que não se encontrL
P agí t aç ao e na turbulônciaorgiástica, maa na liberação de tf
~~ dor, chja me~a supressão 'faz ~omque o homem nada mais deei
~e. O verdadeiro prazer é,poDtanto, o prazer repousado,o equil~
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rio do corpo in~nifcstqdo na$a'ude,. a capacidade de resist~nci'
c. dor. O combate à idéia da moz-te , baseado na certeza de que c
:....om·emnão s ent irá seu" desaparecimento nem em aua. vida nem' de -
_ is dela, é talvez o po :to Ou.lIt1illanto' do sistema:. de Epícuio, o
- que pode explicar não sÓ sua dout rã na dos prazeres serenos e re
-_ousados, mas também seu na turà Lí amo radical. O hedonismo se ma
...,~festau emn.rosas correntes modernas, tendo sido a dotado po
~uase tedas as direçm s do materialismo francês dosésulo XVIII
assim c orno por grand e parte do 1.ltilitarismo inglês. Nao seI pode
_á negar que a pedagogia J.na renovação de seus valores filos6fi
cos , sofreu granq.e influencia do hodcrrí.an o a o defender para
criança" uma vida mais feliz, com menos coisas desagra dáveis ,ao
advogar que pudesse ela não fazer o que qudees s'c , mas....querer o
.o fizesse, <aolhe permitir atividades cujarealizaçaolhe pI'O

~rcionasse prazer. TÓda a filosofia da'Recreação encontrará nõ
-:::edonismo os' fundament os es])iri tuaisque a justificam como uma
~ ecess,id.ade ao homem bom que desejamos para um mundo melhor.

Os psicológosnão estudam o prazer como o fizeram os filQ
5 fo s; encaram-no a pena s como um f'onômeno psi co-fisio16gico~ ou
=esmo puramente fisio16bico, t&l qual ocorre no behaviorismo o~
-:odoxo.

o prazer e a dorco.n$'ti t.uem fatos elementares da a-
::eti vidade, não pcdendo ser analisados nem definidos, cez-acter-I-
zando-se apenas pelas causas que os pr nduz em, Horace EngLâahj de-
:ois de al.gumas considerações,coxlceitua o prazer como o estado
eno t í.vo , vagamerrt e definido, durarrt e o qual se deseja a sua poe-
s í.at ênc í.a , Alguns ..::.consider8.mo p;-azcr e a dor como fenÓmenos'2
:; ostos e contrários um ao -ou'tr o, enquanto certos ps í.coLógos os "
aceitam somo a variação de intensidpdede um mesmo f'enômeno, Va-
~e repetir a~ui as palGvras de Ribot, quando subscreve as sensa-
-tas observaçoes de Beaunis: "Pode ser muito bem que o prazer e a
~ r, queNnos parecem dois fenOmenos opostos c con~rários um ao
~~tro, nao sejam, em suma, senão fen~menQs da mesmd nature~a que
~o diferem mais que por uma diferença de grau. Pode ocorrer que
~ejam fendmenos de ordem diferente, mas que não se possam compa-
z-ar um com o outro, de modo que 'Se diga que um é o contrário do
ut r-o, Pode ocor-r-er que dependam, s i.m1;>lesmente , de uma difernça

de exci tabilídade dos centros norvoao s, Pode ocorrer, cnf'Lmjque
_:'gUi1E. e vêz os entrem em uma ca tcgor-La O outras V~Z0S em ou+sa" •
::: Richet parece, de forma sábia, concluir essas ~ivagações: "Já
_unstitui uma hip6tese fazer da dor o contrário do prazer e não
s e aclara um f'enômeno obscuro mediante outro todavia mais obsc~,

•

~ Poderemos afirmar, sem exagêro ou receio de qquíVQ
• ~Ot que nno existe uma entidGde a que se· possa chamar Q Eràz~,
~s ape~s propriediÔtdes sensíveis ou intelectiveis que provocam'
~ reaçao de ordem a-4:etiv8,. Pr3zer, na Lf.nguagem cor-r-errto , tem

.4-sentido amplo, que dámargoin ~ livre interpretação individual,
_as., do ponto de vista .oientífiCo, é termo com significado impr2.
_2.S0 ,O;U, quando se lhe quer dar uma' signif;i.cação concreta, ne- ~
:~ssárib se torna restringí-Io e-preGisá-Io. Parece, no entanto,
~O existir dúvida aôbr e a caracterização "do prazer pelo desejO
~e persist~ncia das causas que o prodUzem.Assim, poderemos de -
- ::strar que qualquer atividade, seja de na tur-caa física, ou meg
~a~, deixa de causar prazer se não mais desejamos nela 'persistir,
=sta observação tem grande impoTtttncia na recreação,o~~e nenh~-
-~ atividade deverá ir até 'o ponto d~ saturação do interêsse do
-~creando; o desinterêsse é o mGlhor'sin~1 de que a fadiga se ~
:~xima e o indivíduo déseja abandonar aquela atividade. Quando

/
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--__-êresse se estabelece, a persisitência na mesma ativida~
___ e desprazer. A re~reação, portanto, não se encontra na

__ .:..:::- e . pr-opr.íaraont e, mas na disposição "física ou mental COIL
~~divfduo se apresenta para realizá-ia (interêsse) e.de
::_:ecuçao lhe a dv em um estado de afeti vidade po s í. ti va (pra-
:::':-í se conclui que o brinquedo ou o jÓgo nunca estão )10

-:. em si, mas no's cond.í.ç ôes com que o organismo da cri.ànça
_ -·:..:..~apara satisfazer a ne ccas í.dades de ,ordem fÍBic a , psíqui

~~cial, revestindo a at~vidade de ficção.

1V- EXERCICIOS

-~::.s·os fundamentos J2sico-fisio16gic os do int er~sse e sua
~ação com a recreaçao?

~:"s os agcnt ea reclamados para o prazer espiritual e quais
::'!ldicadOs para o p.razer sensorial?
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PONTO

_=~;-CIA - A REC2~AQÃO ~ F4CE DAS NECES~IDADES]IO-PSICO-

SOCIAIS DA CRIANÇA

Prof. Inezil Penna Marinho.

SU1"IARIO

- ~ ~ f~ncia - Conceito e divisãe.
_:- :ecessidadcs físicas da criança.
-::- :::ece'S;=.idades paf quãc as da cr í.ança ,

- :ecessidades sociais da crianç8.- = ~ecreação e~ foce das necessidades bio-pêioo-sociais da
~:"':"ança•

_- =Xeroícios.
- 3.:bliografia .

I- ê ~~N.CI.A ... CONCEITO~ DIVISÃO

onceito-

·Inftinciaé paLcv.ra de origem latina (infantia) e
__ "fica li teralin:::nt.e o ostádio da criança que ainda não fala
-=ala imperfeitanente. Alguns dicionários a definem como o
_=:üroper:Codo da, Vida humana, a t-é os s e't e anos p-ouco mais ou
::-5. A rigor a pa La vr a Lnf âric t.a s6 se podaria aplicar ao pe--

_= - J correspondente aos do'is pr-Lure í.r-oe an os de vida humana •
.::.:':;sobretudo aos pedc,gogos ampl í.a r- $ que s e devesse entender
_ :"!l:fància, conceitua.nelo-a COlTIOO períOdo da vida humana que
- :10 na scimento a tê o início da pub ez-dad e , o que significa di
até os 11 ou 12 anos. Êste é o conceito que aceitaremos sem
ue em.pregarmos a polavra inf~ncia; da meSlTIaforma, quando""

~eferirmos ~ criança, subentendereillos o ser humano ató.a i-
~3 de 11 ou 12 anos.

O~.omcm é de todos os animais aqu.êLe que ma.is :tem-
- Leva para alcançar o completo desenvolvLi._e,nto de e eu.s 6rgães
=:.Ã.!lções, a.plenitude elo sou vigor e de SU8 capacidade in:teleE..

:.. • .A sua infc!ncia prolongada se o coloca, em face dos outros
-Z-ais, num plano de inÍerioridal~e, permite por outro lado que
=~~ilia; a socied8de enfim, pqssà exercer sebre ~le tÓda sua
-=>:"uência, eu.L ti vahdo-lho qualid&d.,es não an.i.maLs , at é poder do
'" d d 't Â' - d t ,-:-_o~ e uma segun 3. na ur eza , cr r.ança quano o cspon a par-a a
-~ não traz a SQ2 natureza de indtvíduo e a transmissão daque

_ ss elementos a .netumor-f oa oa em um sor social. A ~st(; .. respei tõ
s er vou Spencer que os indivíctuós-wuis perfeitos são aquêles
--~o períOdO precedonte à maturiél-add G mais prolongado,retarda
- ti :!}ubcrdade o dilt;;ttadoo tOlUPOde contacto com os pais.'

- - Divisão
Não são unânimes os autores em dividir a infância,

ja:J.o~ alguns ~08 ~~~ representativos no campo da Pe í.co Logâe ,
-obla e b±QtlpolQg~e.~.



Fases
Cl~r~de 0stabe18c~ a seguinte divisão:

Sexo Maschlino Sexo Feminino.
"""",--O , '. , • ~-p ~ •.t'rliu.eJ.ra a.nranca.a

SCóUllcla 1nf e.ncia
0- 7 anos
7 - 12 anos'

o - 7 anos ,
7 - 10 an cs;

Âpert adota esta classificação:

?equena·infdricia:
r ) ""0' , d t" O 6 -a - €S~aalO pre~ enar~o ~- meses;
b)- estádio d8nt~rio - 6...30 meses.-,..'" .' '0.' 2 1/2 6 '_nIanc lq me 1a' - , a 2",10S' +

:;':ral'1deLnf â.io í.a - 6a 12 ou 14 anoa ,

1?E-f~p,:tl{lprefere as tases que se e egu ems

?e-quen2\ 1nf ~nci.a .•..Ó a 2 1/2 anoa ,
:nf~ncia média: 2 1/2 a 7 anos. .
:;':rande inf~ncia - 7 a 12 ou14 ano s.

I

Pende, grande biot:i,.pologist.a italiano, criador da
eí.ênc í.a da Itortog~nesen,. assim. c18séific8 a infdncia nos p:erí,2.
ios que traça para a evolução humana;

1- Pet!odo neo-natal: os primeiros 15 ou 16 dias
ie vidn.

2- J?eríQdO de a].g;L;t_nílJento:, de 16 Q dia a os 12 me-
ses, dividido em lQ semestr~ ~re-dentario e segundo semes -
+re Ou de dentição inicial.

e

, 3-- Poríodo do priJ.!ieiro alargámonto ou Uturgor }?ri
=us": do p~inDípio db segundo ano ~os tt~s anos c meio para 8!
- os os· sexos.

4- PeríOdO do pr-Lne í.r-o a Longame nto ou tI proceri t8S
prima" .ou a Lrida "pequena pub er-dadc de Pende" i do e cgundc semo!!
-:l"e do quarto ano 8QS seto anos, para ambos os sexos.

5"'Pe.ríodo de crescimento açelerado de pês.o ou
turgor secundus ti; dos novo aos onze; anos para os .i1eninos e dos

nov e aos dez anos .:.J8rá as men í.na s , '

./ ~ importante considerar que oe Lí.mã, tos de idade
f'Lxa dos por Penô s estão· baseados e.úl estudos e observações fei-
~os com o povo italiano.

Charlotte Buhler, na cbr a qm q u.e estuda a g~nesc
:ia consci~ncia (IlInfanciG y Juveniiudlt) divide a inftlncia: em
-iuat.r-o fases suco aaí.vae num movimento dí.nâml co continuado de
~bj eti v{;ç,sd e .subj otiv:iç;ã..i ,-.ElS relayõcs a tua .i s , o qual se pr o.•.·
~ t ' d 1,', I f', • t" t·..(j ._onga a c a a .0..L28ü';;L1C16, que os a ra a carece or r zaua em uma qua.n
"':;a fas-e •. :Por meio de cada um clôsses ciclos )el"íoaicos se reali-
zou uma estrutura deternn.na da em planos diferontes •. Se G,uisar::
~os formular em têrmos concisos O resultado de cada uma dêe aa s
~ases, dirGffio$:

Na pr-í rneí.ra fase, que compreendo o primeiro ano, ~
~orma?ão m'btoN 'dótc;I'l;ina -aco11tralização pca s oaL dos impulsos'.
e no Gbjctivo a conc0pção da unidade de coisa.

Na sc:-:t:nda fase, que vai dos dois aos quq t r-o anos,
~calL, a-8.0 o sentido--C- o valor por meio do a tos do uposiçã o" e
ie a à.oçãQQ..Guma atitude oose oaL,

•• €" ••••
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, Na t_:~rqQ..i.r..8fª.ê.Q~ dos cinco aos o í to anos~objeti
-se o .9:..9...v.s;r G :: funça o, o tia ba l.ho e 8 obr a , na har morrí.a dG'
- ~por8çao pess081 8 socied8do G do abondono à matóri8.

Na .9,3aJ'ta fase, que ccmp.roend o dos nove aos treze
8 tend0Gcia PLITa-Oobj0to, em fortissimo iill.')U~_SOdo dee e
SOb()i~" ía:3 com que ~ intenção diTigida à llbcrd-ade -a:ã

_:::~a~~dê?G'8i'mÜl.ea e epar aç ao do .22:.

, A ~~r~~ !8S~, que-v8~ dos quatorze 80S dezeno-
Lntro duz o J~1 ~a pr.ímeí.i-a entrega intencional, e no
dit'ige a Lnt criça o , ID8is além da realidade, a o conheci
verd8de.
~..-::=:s_

Lourenço Filho, cone.í.ae.ca na inftncia os períodos
_--escolar e escolar.

~-cscolar:.:

Neste pcriodo qua t.r o fas0s bem car-ac t or í.znm a evo
da or Lança ,

1- Q _f'.iJccrnnascido... O oompor to mcrrto i'e;icial,nore
o cfiór-ó com a ÓiitITtda de ar nos pu.l.móo s , Mas o

,~ ó o sono (de 15 a 20 horas por dia ). Depois, o de
=='ao. e de chór o, Metabolismo intoJ.1.so: n cc eae í.dad c de ar-, de
=-.:~,aLí.mcrrto , Os movLrncntos dc respiração c os ba t Lmcrrt oa
- ':'~cos ea o duas v~zes mais frequcptes que no adulto. Não a-
.:.~ aos estímul-os de som a não ser muito fortes. Não suporta

- =- ~ intensa. NE:oreage a os t Imu.Los de dor, senão repetidos;
::,eagc 2, c stimula~ões de doce, sal gado , amargo e ácido com

-:..:_::>n-C0sde "Convu,.lsõ.ou par-a as duas primeir8s, c de Haver ...
< .,] +' '" ~ r bt í ~, 6as 1. JlII138. A r oaçao desucqao o o, t í.da na o s ao toca:t'-

J lábio ou 8 face, mas com outras impressões: mesmo como pu.
:.. ",8 cabelos ou a por t.ar-cac os d od cs dos pós. O caráter domi'=
~~~ do cO~p0rtomento ó vogetattVo c e~otivo, n~o adaptado,n50

I1- O .í.nf crrt o (da 3ª a 52ª acuana )-Nas 50 sema-,-~---_ a seguir, ate completar o 12 a no de vida, vai 8 criança a
__sentar int~nsas G cOillplexQs vario2ões de co~ortamento,cor=
E_ondentes, aliás, à grando variaçao do crescime~to físico e
: -esenvolvimento estrutural, co.ao também fisiológico, por
--..4I'2 çâo muscular, Óssea e nCrVOSE'i.

Nes ta idade ~presenta a tr8nsiçno do éo~porto.me~
.;;uram.entc v egc ta t Lvo e emoci.onnL, das pr Lao i.r-as e cmana evpa+

de crescente maturo.ção motor, que leva a criança 8 coord2
::-° s eu próprio org,:':Lniano. Nesl,:::tLdade 1 senta-se, enga tinha ,
- -se de j6. Por outro lado, ensaia os primeiros recursos de
__cLí.z açã o significa ti va , que irá p6-la em l"elaçãs com as pea
~s ou o meio socio.l. Essa, poróm, será a revelaçao da idade

int e. \

I!I .,..I~[1dc .2:.:2 i!!l~i~:tçQg_EJóssice- Vni dos l? a oa
Doses, ou prático.mente de 1 a 3 anos. De per com cr es cen'b o

_.!"ociqo.de de coúrél.cnaç80 musouLar , r-ovoIa G.D por o.t~.vido.dcs O!
- 'I' , d . 1 ,.., t' t_::"1at;OTl,.i:S~ e ms.m.pu a ça o , apr-ce enca a or i ança uri compor a-
__ro em outro p.l.ario , o que Ó o do f aLa o .A.ütcs a o::.:~o.ç.çase r.Q

_ Jio1l8vo. com o 11-:.81.Q físioo (movimentos) maná pu.Ia çrio , ln['\rc~a);
~ ::'8 irá relacionar-se com pessoas, medisnte comportamentos
_~bafus, ou lin~gam. E iSS6 Ó d~ maior importdnoia,como tc~e

_-3 do ver no estud0 do evolução humana, Sem a comproensão d~!
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mal ehcgamo a 8 entender as at í.ví.dad es de pcns amont o__= or t.a.ue nt oe so c í.a Ls , em g ora L,: Na .í.dad c anterior,tinha

::"~ITant811,isto é, a quê Le que nâc falo (de infans ,infan=
ôora tomos o que va í C0ú10ÇLX' G f a Ia r , ma s a í.nd a em perí

-:_-~terístico de a qu.í.s.íçfi o 0.D ra í c, É ôle GC tal signifi=
_--..::o Lndí.vf duo quo não o uLt rupa aea , 6, nas mcd í da s do

__ .=3__oí.a , cons.í.d cr-ado como idiota (de Ld í os , próprio,isola
- =~~ porque; esta ida do é t ambóm cha mado., por a Lgun s , dõ
- - - I

.A linguagem esta Ln t r.Lr-amon t o ligada à açãa ,aos
_-::::..::tentAs?feti vos, s ôb r e asco isas e ·pessoas, t omadas a í.n
_: coisas'. Não há, pr~}ll'iamente, nenhuma linguagem abstra=
~~ interplUetações dos adultos, segundos seus esquemas meg
5:='0 aí, 8S .CGBisdas vêzes, Lrrt eLr ame.rt e f'an+a e í.s ta e , A pa·

um Lnat.r-nmerrto de ação, nessa fase, e ira 'se~ assim re&'
duplicados; a ção e palavra, conj unt amérrt e ,

. IV- Idade ;Jerguntadora--- .Assim é chamada a idade
7 anos cOll1pletos' Tís=to' ê, do Jj!.quarto" ano d e vida

'-::'=:0" ano) em virtude dos comportamentos verbais interro-
_-:3 característicos desta fase de evolução. Na if3,ade ante-

_.::.itas c r í.ança a chegam a empregar a causal rtpor~uetl. I -
~:~~ usar dele com mais frequência,~assim como dos inter-

-:.--;)s: 11Qué?1t, "Onde?", "QuEindô?!I, "Quê é isto?lt, "Porque
=--?! , "Onde está isto ou a qu í Lo>v , e t c . Aos trÔs anos o
~irio é de 250 palavras, em média, (não incluidas as fIe
-ra subir a cerca de 900 aos 7 anos.

A linguagem é, a princípio, vocalização emocicnal
__x.nhemont o da, ação. É tanto Q,O 'palavras como de gestes e
__ ':"ca facial. Depois, no entanto, torna-se conduta compr-e-

; u "com significadolt, o qu.e se verifica, objetivamente
: :=?ortamento do 1I esperatt, ou de li espectativa" do compor-

--~ alheio, e reação emotiva quando essa espectativa não se
-=a. A pala vra pa s sa a ser "um s í.na L'' do que vai acontecer.
-:[..:;:,de,ganha "va Lor- s í.mbó Lá c cv , represe.lltando já não uma
:"'::2, mas tecla urna classe de coisas, um g~nero, ou uma es-
-:;::.as. Passa a servir às idéias e à sua "oombí.na çáo , ou ao
:.= ento tI • '

A Lí.riguag om de ext er-na passa a "mur-uur-ada " ou rGS
:'8, para torriár-se enfim, Li.ugua gem "c omí.go mesmo" ,ou se-
:_'_samcnto'1• A criança descobre como um jdgo o po s sa a fa-
_':_3i60 mesma par a o com1)razer-lSé. Os s fmboLos da lingua -

_~3sam a evocar sit8ações, antcríores, realizando o mila
-.= tornar presente o ausente, pr-óx.Lmo ° dLat.an t c , 0 real o

o ponaamen t.o , nessa fase oLement.ar , é de ordem .§.
atende à satisfação do momento, e 6 por isso illesmo fag

.:-;;a. :f; a idade da nf8bt:~lação", das hist6rias maravilhosas,
e ouvidas como se fCssem verdadeiras. Ê a idade da pala'"

-:::;~valor mágico, que s e nota 1 aliás, no fole lore de todos_ = cs , 1f8ézamo, ahra-te!" E o r~chodo de abriu. É taillbém a
-: aa "merrt í ra " t perfei talnente na tural e normal nesta fase
_:8, jGmbDra ~erigosaem outras.

Gs indivíduos que nã0- u.Lt.nap a s aam o estágio' final
- _ ':'dade ESO cLaae.í.f í.c ndo e como "imbeCí13",-(dn latim, imbe-
--St sem forças, fraco, covarde).



::-'er-LOdDescolar. ~

o poriocl0 escolar compreende, _ dos 7 aos 12
anoe que cor-reapor•.de à idade normal-de f'r-equônc í,a à escola pri
~Tia.

o fato de sua escolha, para êste efeito, de modo
an.íver-eaI já 6, por si mesmo, muito expressivo. Reconb,ece-se ,
~esta idade, capaciuade par~ mais l~rgá qquisição da lift~agem
~ocializada, apenas· iniciada no final da idade precedente, e ,
eem C011.13equênc í.a , para aa quí.s í.çâo dos "qua dr os Ló gí.ccs" , dos
adultos, do pensamento tal como-o julga~ento normal.

Dentro da L.,aele, ocor-r-e. também maior desenvo lvi-
=ento da coordenação eens or í.o-motr-í z " e maior equilíbrio omo
c í ouaL, Os testes QQ pontua ção e os de aube t í, t.uí.çâo de símbo
•. s dao, aos 12 uoa , r-eeu'Lt ados o.~ 2/3 de sua efíciênciato
~al, a ser ad qu'i.r'Lda proximamente aQ-S 1.8 anos, ou ao·fim da a-
coLe scênc La , A ).oad.e escolar se a1xresúntad)ois como período ti
ico de f'or maçao E.ental e dehabilidade manua'l j mar-cando para es

'sa :::JÇ, turidade se.t4sorio-motriz, rá)ida socialização d e l~ngua =
gem e do pens amer.to e, em cons equênct a., daqueLa aquisiçao de
quadros lógicos referida. .

Na idade escolar, as forr~s elementares de pepsa
::lento vão se tra:tlsform.andG em outrastoais elevadas, embora nao
aLnda completas., como se dEi.rã na Ldade adulta. A linguagem
vai ac1quirindo m.ior amplitude e propriedade. Aos 12 anos, a
criança se está=la escola , possuo nor-maLm ont e U1II: vocabulário
ativo ele -5 a 6 m.iI. .:palavras. IV!:9.isdo que 6s'se aspecto quantit~
-i 78] importa o 2.c; r eato de 1i18i 01 :J:rG0isão Lóz l ca e de v8.10r aín
é':"t(;o~ ã criança compça a COftlpreÓno.e-1:fí~a u+,ilizar os c1~is -

.::rJ·;ef's~s 16gicos~por cxc e.Lôn c.í.e , 8. Pi.;:lc1ução"e a IIdeduçaotl.As
2fi:3liVÇ0'3S começam a ser conf r-on'ba da e , relacionadas .e ana~isa-
ca s j "\ai-se f orrna do o pensamento coerente e lÓbÍco.

Nessa conquis ta, tr~s 1mb-períodos podemos aí,n
da rnct ar , no períOdo escolar: .

a)- dos 7 a 8 anos- $n que a criança vai para a
escola, al~eja o S-oU-círcülo de relações e aprende a ler;o pe~
samerrt o é ainda sLnc r-ót í.o o e de 'forma Lúd í ca ; começa. porém, a
ceder às formas d socialização;

-
b)- dos 9 ® 10 3nos- um que pela leitura,_estende

o seu círculo de observãçãõ,"Oõs seus ccnhc c.í.ment os , sentindo
a necessidáde de cooxdená-:-lo13, ')12 oe sistematizar as suas _cre~
ças e opiniões;

. ,c) - de 11 ~ 12 §.i.l?S- -, e~ qug, . enfim, vai ganhar
mai s pr cc r sa a estruturas de r aClOCJ.nlO lo~,lco, embora ainda mui
tas v~zcs imperfeito.

. Na icJ.ade de }0-11. anos, sur ge UIn como nova idade
"perguntado:ralf• ~!1aso menino ou morrí.na, agora interr:')gé'j., não
tanto 1J3ra saber, como para "discutir", paro opor argumentos,
ou o que sabe dos f a tcs ç por su.aexperiência. Nos meninos, h3' UL
natur aL comportamorrt o "comb2,tivoll qu.e Leva a conflitos freque~
tos ou brigas. No pl.ano intelctual, debatem-se as tendências de
ser alg'lem, de ponsa r po.r si, e a pressão do .pensamento sooia-
Lí z.ado-, ou do penaament o or-gan í.zado do ad u.lt o, Hã, então t am -
b ó.n , o gÓsto J~, z.veatur-a , o. prazer da .luta, real ou figurada,
como nos cont os drt:.rnáticos, devia gens, ou j6 de C'1rat8r pol í.cu
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A . .,,··( .•.•.,..•• .i.da J fl" Ic as ,~"", ';r- t""' ::::. •./'.s ne oeae i a oes s rc a u a c r i a.nça s ao ,proporclo-
~.=-t;G, mu.í.t o vaupc r í.or.ee às do (j(i.l;J.1;8~ .A f is í.o Logf a da Lnf'án

s~=-~aem t ór-no do or os c.i.merrto; o 'p'oe 8S2:: da aac ímí.Lo çâo lJre
_~ ssorc o de dessassimi12çao, dç onde r8sultn a criançá -
_"~2.'" de maLs oxigên.io que·o a duLt o , de aliment8ção na í.e ri

1.-... ::J ..L ,y,~" -' t -:: a aunc an't o, sem o que na o s era pC82J.V8.L :pan cr a tempcTatu
::,:.~uerida, a circulação tão ativa quan ;o 'ie Que precisa. A

- t·· 'l ~ .o'" -1".-:::.a o a ava ca ce r a.eaca quo G a c=age rn:-a ':.;seu desenvolvi -
-= ~6 .,~lgO.,SJlprtj;",or.Q,enJ;,.o,.}",p~e_Hç~o:/.c):r:<,.~~S'?'T~,~~isfe.i.taos seus

_ ::::..)snao se descnvolverao satlsl'a1i6rlaX1lente e as su'tls' fun '. ...,;
- apresentarão a noz-maLã da des ,

o crG~cimento é um proces~G inerente a todos os
viv~s. Spral!~e:r denominou ~!~t2. do cr~~.s..L!lento ao con

---:8 de Ier~~s VJ..'"GçUS 9,.ue se transüJ.teIn nereeJ.i-CàrislTI.ente. ,Js
~=-ções do me~o ~?oderao fnvorecer ou nã) o cr es cí.mcn t o , mas

- :a modificara.) os limites que o pa~riill~ni8here~itário ti -
__ esta beLecí.do , da mesmét ·ué.14:...:iraque a "Jerra, por melhor Que
- ~2, jamais conseg1..lÍJ;:á traü;;;fú2-mar uma s emo.nt e de a bóbora num
- va Lho r a sua' LiÍ'lu2ncía est8rá ad euz-Lta a transformar a s e-

-=-=.-:8 nm apr~ço,quQndO' muito, numa nboboreira magnífica.

Godi nos cnaí.na QU8 O G!'esciúwnto é "a transfor
continua que experimenta o corpo da criança em seu con =
e em cada uma d,e suas pa rt os ~~ã1;'a to na r=s e adulto". . É

--- 2I'eSsalltc assinalar Que o IDrescim(;,nto do ~criança não se faz
__ :,;~mciohalmente ao tamanho Ou voLun,o de cada parte de seu
- -- +o ~ muito ao cont:cário, exí.o t e Ul11.9 gr2nde variação nessa pr.2.,
_ =-yao e, a propósito, Godin che€~u te seguintes conclus5es: .

. r)- Há trôs fases no eVQlu~ão das variações de prQ
_-~ção de c0mpri~ento c de largura do corpo; do nascimento a
= ELlOS, de 6 a 15 e de 15 à idade a du.Lt a ,

I1)- A lei das alterM~nci8s regula os acréscimos
~_oporcionais dos "segmentos do C·Ol·)O.

,I(;I)- As va r í.açfie s das pr-oporções de compr-í morrtó
~ de La r gur-a do corpo nos/dois sexos são pro f'undnmerrt e modifi-
ce dos pela ·p~berdade que as submete' a s na s leis de orientação

de ma j or aça o.

IV)- As proporçoes de largura, em geral, apresen-
-:2m variações próprias Que estão em eor-z-e.La çao , com as das prS2.,
.:~rções de comprimento do tronco •.

Como o cz-eac í.ruerrt o s e efetua graças a f ô rç as or
gânicas invariáveis sob idênticas condições, diversos autores
~êm ehunciado leis a reiUleito.

Buf f'on , nc t ur-aL'í.s ta fran~ês, enunciou uma das Lef.s
ziaí.s conhe cã da e t "\) ser antes do nascimento c r es ce s empr e ca da

•• ..L , • :::l7ez mals, a crlallça, ao conwTarlo, cresce sempre CQa8 vez me-
nos 8té a ~uboràade, época em Que cresce h uscamente atingindo
ao li:n.ite que deve ter par a sempre."

./
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Godin

anos.

I
'h

Godin r eum.u a s leis do' c;rescimento
: as. pubert6:',-:['~' ~s das alt~rnâncias, as das
aa s ae ai ne+rt r.s , Es~as leis pud er ao ser assim

_'_20 __ "'_~""". t

em qua tro gru"- -pro porçoes, e
resumidas:

~ Jt:berü'\rias-
. '. ', \
1- A 'estatura d evc B ma í.or'

_~- to 80S membros interiores antes 'da
da puberdade. \

2- O pr oc ees o de alongamento é lil['<Íor--...antçsda p!!
-:::de; o )rocesso de 'ongr-os sament o se efetua sobretudo dur-an
~ depois da puberdade. .

parte do seu desenvol-
puberdade, ao'tronco

3- O crosOimento é sobretu-o ósseo antes da pubeE
sobretudo muecu.l.ar d~ois da pub r-dad c,

'"---=E das a Lt ernanci.a s-

1- Os Ossos longos engross~m e se alongam 81terna-
--==ente e não simu~ttneamegte; os repousos do alongamento são
-=-:.zados pa ru o en gr-o asament o.

2- Os- períOdOS de atividade e repouso que se suce-
_ semestralmente no a cr-ós oí.mo em c omór-Lmcrrt o ele um osso lon-

::Eo c outr'ariodos por do;ls ossos longos cons ocut í, vos do mes-
_:1bro. ., .

,
. \ . "" . lt3- ·0 semestre teprescnta a duroçao medla de a er~

do um grand o número 'dé acréscimos • .Assim; um osso lon -
~grQSS8 duronte seis meses illDis do que se alonga; depois
-lcnl?8 dur-an t c os seus rne aos s egu.Ln'tes maí.s 0.0 que __ eng.DO's-
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:~is ~S !T~POr~~~-
1 H,'t ,Ao :f 1 '" - .'"., - 8, rgE? ases na ovo uça o oa s vara aç ee e apr-o••..

2~ntadas· pelas proporç8és qe co~primento e de 18rgu~a do 00rp?-=- decurso <5.0 cr-eac í.mo tno j)ost-fét!~'tiL : a primeira estendo-se ct
scimentD aos seis onDs; á segunda dos seis aos Q~inze qnoS e
tercéira doa quf.nz e ans s f:lt6 a idade aduL'ta ,

,F ~

2 .... Do na ao.í.mcnt;o ~ idade adulta, cada so~mênto d·
- -rJ.)o t'él~ a suaaaned.r-a pr6p1;'iet do cz-eae Lman t.o em rolaça6 à os-
-~;;..ura;

3-f?O o a cr6~ci:qlO proporcional é eupe rd,ar a o da es
-::..ü'..ll'8 para \.l1lI'sEgmento"do ce npo , é-lhe inf erio"r p ar a o s egmentõ '
-=- -';mdo imedic.: tament o acima D1,1abaaxo •.

:;;:.s ~ Q,~§im~tpl~.Ji-

l- ~tis t-e entr-o os 01'$;iõ$ bináriqs uma as,silLUIDtrif
J::::,~elativa B hij)or-função: ne éIN;tr01 6 membr-o superior é mais
. =scnvolvido e fi espáliua 1110 Ls bai;x:;qJ no a~qu'erdo, Osses cara c-
- cr cs passam pnra ~ es qre rda ~

2- A evo Luçâo da s as~:i,.nl.otrias nor-ma í,s dos 6rgãos
:...drios o vdo tro.n~o lfro~ride .com. ~ i,àade no ~cntido inv-erso
:: crescim(!)nto,m~s p.o p1"'Op..riOsent!'ô,o dCi funça.o. .

3.•..Á 'Supqri'orid.Cdo -Q;'G -compr Imon'to c dê e~grossa-
_ =-_"'""0 qu e é ~ direi ta para o membr-o ~u,i?Grio:r, nos destros, é

:"~as v~zes' ~ esqúerda :p8.;r'ç. o mombr c inferior, o ~ue dctermi-
_~ uma s-upc:tot;i.v~dti~e f'unc í.óna L or~&G.u. Nos inêl.iv~duos es.qucr-

: S &8S0 CllZU-ZCJJ;fetl,t'Ó6 inverso. . .

Ve já.llWS agor11 blg'UIIJ!ts ãa s pr'Lno í.pa.l s oar-ac'tor-f s t í

-2 físic~s d~ cri#nça, Nos seus QQis primeiros anos de vida ~
_~_d~ pcrd~am nelà muitos ~os ca+áotcre~ fetais, como a cabe~
:. vo Lumo sa , .o &1bd~mcm :qm:;i. to lÜes,énV"ólYic3.0em ..teo.lação ao torax
s .zombr-o s r'dlati vamerrt 0.. 'freoos t- trmços que tendem a dcsapare";'
_-: à propo1'.ç~..o <lUí.;!a cr í.ança -C,1'e~CG.No$ seus. primeiros dias'
: vida a c r í ariça se l.imitaquaEi0 êXO~U19ivame rrt c adorl11ir o a·
:..i_ent@r ...•se; sQU-S,jU0virdento~ s50 11J:i.r:+;t.lllOS. C6n.4Jegue aos poucos

_ -:...:aentar os br-aços e as p er-nas , ag,itundo •..-os; adquLr-e depois
""'"2.cuJ.d8dodD apr'Ú~p.a.er os cbjeto& C"Ü'IlJ. as mã0s, conseguindo ém.-r= ea ao s , tal a.f~~ça <ia 8p:te~tl.r;lão~ su~tentar o pr6priO J?!
.•.0 corpo em Su.spousao.. Sent!;lr-'/i?e:, e.nga +Lnha'r , andar , r epr-e :-

__ ---:ID para a cria~a um n~tável e;$fO'rço ,8 CS5as habili-dades s6
ndquiritlas depois de muã ta s ten11at'iv8s •. A estatura e o p~ ••

- :-ll1llBntam~àpidc:.(U(:)nte no prili1~:\,.1"9 uno de vida, O apar-cc ímen-
- s dent os a aaí.na La , maLs do qu~ que Lque'r outro fator, a ne-

~síd a de de dar ....lhe alimcnta'çno D.~qu['\da, B :fim de aumentar ãs
~s possibilid?d~S nutri t:i;vas~ Assi~ que $. cri~lnça qqns ogue a!l
~J quando 8 suas pernas estao sui'ici<mtemcnte fortós, sen-
ama necossidad.o j,nsopi tável do.tr~par t spja na enCl,cira, no·

__co , na vmo aa , na cama, ~'tc., pois @E!Ba atividade lhe forta1:.z
_:. os mcrahrcs $llpcriores~ ai6 Mltãç ba.s tant e e.ébeis. Nos pri
:.?'Js 8.,',OS que se seguem, O crianç~ d(çsenvJ'lvc a SUê~ coordená
: motora cr m.a tiVidGde$ na tQrai~ em que a c oz-rid a t-em papel
_~pndeiGntG. A ava Lí.açfio das dü~tân.o-ias é ~uito deí'ici8n!~e
- .p,l'imeiros anos da cEian;~a, Gl. c9m frequenci.a l' ela tenta
_321' por ospa çoa ' qUe nao s á o' suf'ã c.Lerrtes ao seu volume, .u
carz-a com fr~(rl~llCia nos móveã.s ou quebra c omrac.í.Lí.d aô o oer-

~bj et.o s , Com a $qui~ição e o ô es env oIv í.merrt o da lin~uagelil
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~ expressar os seus defejts, reclamando sempre grande dose

a t í.v id a d e- física. Elayor,L~e, salta, se aba r.xa ou Levarrt a j ân;

"""':'-sionadapela gJ..~andeen(jrgia que se a cumu.La em eou organism'3'
- zan t o mais atividade tiver mais se deaonv oLvo, E essa (; a
::ã:> pela qua L não se deve i1i:pedir que a or í.ar.ça se movã merrt o
: a c ôr-de com as suas nec8ssidades; umas pr cc í ocm cor rer- mais
~ras menos n~o sendo aC0~sel~ávcl, portanto, uni~ormizar os
=.::'cícios para 't ód as as cn í.anç a s como pr et en ãom alguns iJn.'fes
:..2S de Educação lfísi ca e Os j agos ou a recrear.ao em aparé'lhos
_--:'damente or í.entaua, S80 forma s de t r-abeLho iã.cais para as
_~anças porque lhas possibilitam dar maior oxpansão as suas
=_essidades de ordem f~sica. At6 Os seis enos ou sete anos a
_:"ança vai adquirj ..ndo uma conf~rmação mais proporcional à do
. -=-to, uma vez que cr cec e principalmente ~ custa dos membros

_~eriores.. A criança 6 então, muito 'viva, muito rica em movi
:_""\;os, muito exuberante em gestos. Na fase dos sete a ae onze-
c s continua ela a cresc er, mas do forma Lerrt à ; a sua. oocr-de....

_ 20 ncur-o-mus eura:r aumon+a e se tr:aduz principalmente pela
-:.. ·idade de salta~ e de lutar; a corrida adquire mator natura
~iade e os braços passam a auxiliar ativamente os des~ocamen=
-~ sucessivos realizados pelas pernas, contribuindo para a ~
.,:-enção daequilíbrio do corpo, na iiilstabili~pde que a corrida
__ voc a , A partir d.os nove anos..., os meninos e men,inas começam

__ errt í,r na tur-al men'te a necessidade de diversificar as suas a-
-~··ió.ades físicas, O corpo , quer do menino qúer da menina ,cr;,
aca a adquirir uma confor"iUfção adequada BIn que o abdomem per~
~ aquela antiga proeminência,., sendo supera~ao pelo desenvolvi
__~o torácico. Essa 6 a fase em que os 6rgaos t~m~ ~elativa -

conjunto do' corpo, um maior desenvolviü.,®n to. E é pre-
a ~~seã 6rgãos a função que~les r-e cLamam,

Ngo 'existe nenhum períOdO da vida humana em que a
-~vidade física não lhe seja indispensável, IDas hi certas fa-
-s em que êla se faz r~is necessária do que.em outras. E pode

f . '.:1' t t '" . .~A • ,.--==..osa. a.rmar-, sem reC,8;l0 o.o con és .a ç ao, que alllIsnCJ.a e JU.§.
.::.ellte o períOdo que r-e cLama maior soma de atividades físicas
_.$idem ndo a no ouaa í.dad e de completo desenvolvimento do orga

__-~o da criança.

I:I- NECESSInATI~ psíqUiCAS DA CRIANQA
No des-envolvimento nervoso da criança poderemos

s ssna.l.a.r duas fases inteiramente distintas: uma ip,tra-uterina
: cutrra extra-uterlna. Ê na prime:i.ra dBSSÇlSfases que se pr o -
~ssa 2 constituição morfol68ica do eixo c6~alo-medular, com
êpsremimento da medula seguida do encéfalo. E, assim, quando
r í.ança nasce, apresenta uma organização ana t ôm.lca quase per.

_:~ta. Na segunda das fases a90ntadas, verifica~se o desenyQl-
:.._ento f'un cí.ona L t estreiàwmente cond í.c í.ona do à mieliniza2,ao
:s fibras, acentuando-se depois dD terceiro m~s a evoluçao' fua
':':mal dos lobos cor-t.í.ca í.a, Não di.sp ondo einda a criança da a ...
~: reguladora do cOrtex cerebral, o seu comportamento fica li
':"'-ac1oao f::m.bito dos m..oví.mento s Yege~ativos e dos movimentos r.,Ç,

_::'9XOS, dond e ªizer~'se que a cr í an ça é um se.E E100.::~18.1' embor-a
-::.:" assérçao nao seja r-Lgo r-cs amcnte exa ta , G qUG ,~~l 'Terdarie se
:::::-ifica é que as funções medulares chegam ao >3 e"iJdesenvolvi

_-_to int egral entre tais funções e as fUJ.'1.çõesc-cJ.'tic§.is; aos
_::"xes motores e sc-ntitívos cabe COilluuícar essas resioes do ei
r; rreur-a L, A detm:·minação das fases do cr-os aLrnorrtc psíquico sÓ
_~6.erá ser feita com pLen o conheüimeu:to··da ovoLuçâo dos diver-

s 6rgãos que integram. o s í.s tema nervoso. Ko:ffka d-efende o
_:':'ncípio de que o apa r-ec í.mc.nto dos proc essos morrte-í.s-'coincide



_:::!~ssidade.
°orol!rio- A atividade é sempre suscitada por uma
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- o aparecimento de novas porções do encófalo ou com o dee en
=-~=-mentQ'das que já existem. As funções do e.nc óf'a Lo reconte=
_':"8 Edingsr ô enor.u.na n eo cnc óf'a l.o - aumentam na' z-a aâo direta
:i:'minuiçao da autonomia do end éf a.Lo priilli ti VOe

Deve frisar-se _aqui, por mais uma v ez , que o
__ scimento psíquico nso se verifica independentemente do ores
__ :=.:-:.tofísico, muito ao contrário, ~ste influi de manoíz-a re=

te notáv'el /3Cb:ceas funções r,nentais.', I

Clapar~de nos afi~rma: "Para compreender a signifi
da vida mental e de seus vários processos, é mister,pois,

__cçar por indagRr que é a vida ou, àntes~ que é um organisill0
---~. Todo orâaniemoVivo Ó ~ si,stema. 9.1}e~en~e §. ~.2E&e:r.:~.s!;.·-

--. ~t&\~o. D~ _~ ~ lli !ompc~ Q. e,9.u_l_:U~ lnterlor rf.f:J:~'-
_-J-.J.lcilCO), desde g,ue comece a desaO're{!qr-se, ele ef otua os~ _ _ R ,~_ _ __

necessç.trios §. .ê.2:l-.El r?©onstr;,;t2$q· -'ir Q-"que os biôlogis toa
_:::mÍl de auto-rc~gu:Laçã.O:__ pt')do--s;.),.pois't definir a vida como o
-__étuo reajustamemto de umcquf Lfbr-Lc per pe tra merrt c rompido.
':'2. reação, todo compor-tamorrt o , tOlll sempre por função 'a manu-

- _;:ão ou a r-es tàur-açáo da inte~ri(ladG do organismo. A rutura
- equã.Lf br í.o de um or-ganí.smo c o que chamamos uma necessida-
__ Se o organismo tem falta de água, dizemos que tem nec8ssi-
-:..;; de água. Mas essa necessidad.c tem a propriedade de provo-
-~ as reaçõcs próprias e satisfaz~~la. Assim, o organismo que
:- falta de ~gua c;)me:çará a m8ver-se,a procurar até achar a
;-.LB. necessária ao restabelecimento de seu equí.Lfb r í.o vital!'.

Em tfu>no dessas idéias f'undamerrua.í.a , Claparede de
__voIv eu as SU<;lS chamadas grandes leis do conduta, que a' nc:tli
~a deste trabal)o não pe~mite comentar, mas slmplosmente ex=..

1- Lei da ne'Cessidade '- T~da necessidade tende 8
_ 70car as reaçõõS próprias a satisfaz~-las.

II-·Lei da extensão da vida mental ....O desenvolvi .•..
___ ~o da vida men~ ~proporcio4QI à diferença existente en ~
-_:= as necessidades e os moí.os de sstisfazê-la. .

111- Lei da tomada de consci~ncia~ O indiv{duo to
-...-::.consciência de ünlpTõcesso , de uma relação ou de um objetõ
- _vo mais' tarde quanto mais cedo e por mais t cmpo sua conduta
_---olveu o uso automático, inconsciente dê(iise processo, dessa
-=-ação, ou dêsse objeto. ,

IV•.•'Lei da antecipaçãô- TOda necessidade que,por
......:::.na tur eza , corre o risco de nao poder s er imediatamente sa-
-:.sfeita, aparece com. arrt ec eô ônc í.a (isto é, antes que a vida- c.§.
-:::8 em perigo).

_-:erêsse.
V- Lei do inter~sse- TÓda ooriduta 6 ditada por Ui1J.-,--

VI- Lei do interêsse moment~ne o.•..Em cada momento,
___organsirn-o age s'8g1indo ã linha de seu. mai or' interêsse.

VII- Lei da reprodu~ão do semelhante- TOda neces-
~ade tende a reproduzir as +Qaçoes Tõu situaçaos), que lhe
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anteriormente favoráveis, a repetir a conduta que, ante-

___ ente, foi:bem aue edí.da em c.í.ncuna'tân c í.as semelhéq).te-s.

VIII- Lei do tatear- Quando a situação 6 t~o nova
~ão ~importa, nenhüillaas~ociação d-e similm.tude. ou quando a

_ :;<;iça o dos emelhan"t-e é ineficaz, a nc'ce s s í.dade desen0adeia
série de r~a~ões de pesquisas, do ens~io,de tatea~nto.

~ IX- Lei ~ oomp'ensação- Quando o~equilíbrio p~rtul:
~: nao pode ser re~tabeleoido Ror uma reaçao adequada,/e co~
_-=ado por uma r eaç ao antagonista do desvio por êle pro duz í.do ,-,

J
'X- Lei da autOnomia f'unc ã o ia L« Em cada mowQJ:tl.tode

- iesenvolvLl1ento um ser animal constitui uma unidade funcio
::.., isto 6, sua s capacidades de reação são -ajustadas a eua s
_e s s í.d a de s ,

\li ps í.ooLogí.a a p.l í.caôa ~ inf~.rícia se traduz na re- -
~_~ção com a~ preferAnoias-p&culiares a oada sexo. Os inter~s
_ que nas orianças ma1s novas, sem distinção de sexo,. são i~
_-:icos, qu,ando ohega a fase dos int-cr~ssesespeoiais,. vão-se

2: "::"é.tinamente, di versifioando • Aas í.m, a smenina e , a partir dos_=2 anos repelem os jogos ~lentos e os cxez-c í c í oa de fÓrça e
-_~lidade, enquan~o nos meninos persistem desejos de taisptá
__ 2S até mesmo depois da ado Les cênc í.a , SG- atentannos/ bem notã-

cs ainda que os- meninos' são inclinados a todos os exercíoios
_lie há disputa de fÓrça, supremaoia física, luta corporal.

- ~ brinquedos pc inioiativa própria são de guerra, polícia e
_ ~ão, moc~nho e bandido. Mesmo nos jogos,preferem os mais viQ
__:tos aos mais caLmos, Dos jogos desp orti vos as meninas mel:!j.or
Edaptam ao volibol e dos desportos ~ natação.

, Esta prGfer~ncia se estende em todos os outros se-
_cs de a tividade humana. Vemos no oLnorna, os morrí.nos pre,í'eri-
__ os f..ilmes de avont.ur a s fantást.icas, de Q2X.: ..·b:)YA,de guerra,
_;.anto as meninas inclinam-se aos de enr edo. romàntico. De um

-_ -~ o rOQambo~i~ e de outro o snntimentalisIn2,.

O professor de r~creação, ou. o recreacionista cQ
-;:reforem out.r os , precisa compreender' profundamente a capaoi.-
_~ ãma gl nc ta ve da er í.ança , o mundo psf quí.co em que ela vivo

-= s eus brinquedos e que a isola quase oompletamente -do mundo
-::;rior, do mundo r-oaL, do mundo alheio ao seu próprio mundo.•

_ ~~iança, nos seus BrinquedosL fa~ de oonta que tal ou qual fa
:;Jroô uz i do pela eu.a irnagiHaçaoSejBver~adeiro, c:;:ia seus RGJ:

~_2 ~ens c os anima, est§,belece conv cr-aaç oes entre eles, e v xv e
_ eles t~das as si tuaçoes que para ~los cria, resolvendo-as
_:::~'resolv eria os seus pr ópr-i os pro b.l.ema e.• Umamontoado de cai
~ de fósforos, chapinhas de oervejas, pedaços de madeira,etc.

- ~_, par a as criança s de 4 a 6 anos t uma o:Lgniri'Cação muito mu- \
_ 10 qúo um autom6vel ou um trem ce brinquedo. Ês-tes nun ca dc.í,
:'~20 de ser para a criança, respectivam.ente, um autom:Svel ou

_ -c-rem, enquanto cem aqueles Objetos ela poderá, .a ca da insta!!
- _! criar um brinquedo novo, de acor-do com os caoru cho a de sua

.~ r

- ginaça o.

Ribot, sem precisar divisões cronológicas, distin-
~ quatro estádios principa~s no processo evolut~vo.da imagina-

:.~ criadora '<ia criança;
I~ estádi~ das percepções il~s6ria~;
I1- eet á d.í.o-de animismo;
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III- estádio do' j~go;
IV- estádio da invenção romanesca.

No primeiro estádio a criança -se acha numa fa-
se intermediária entre a Luag.Lna çâo r8]'I'odutors e a c r í aô or a ,
Necessita ela ôe oxc í tações ex t er-í oro a pa ra exer ca tar a s ua ca
pacidade Lra gâna t i.va , ainda bastante pobre.

No está.dio do animi emo , a c riança a tri bui vida
e, às v êz ce , por-sona Lí.dad e a todos os ObjBtOS ou s~res que a
cercam. Os cavalos dd pau, os ursos de pano, as bonecas, Os
soldados d G chumbo são animados pela imaginação d a criança.

\
J No.estádio do jÓgo, quase simult~neo ao do animis

mo, Q espírito inventiva da criança se -con so Lí-da e ela -asS'Ocíã
a vida dos obj ot oa, que anima com a sua Lma gd.na çâo , desenvol\TeQ
do históTias entre ~les ou utiliza objetos simples como caixas
de :e6sfors, pedaços-de. paus,etc., desprezando brinquedos custo
sos, para revestir tais objetos com a forma e o colorido que ã
sua imagLnação Lhe s dita.

No estádio da invençno romaneSGa a criança re-
1')roduz os fe,tos a que a as.i.e t í tu a seu modo, afastando-se mu i t o
dEI realidade, ch cgan do a ponto de narrar coisas que não Vil~-oE-
precia as n í.s t.ór-Las 1 fantásticas com pcr-eona gene , homens ou a~-
nimais que desconhece, e durante a sua narração pa r oce ví.vc-r
as situações cri3à.as para os personagens.A criança, na ve=:,o.8~18,
vi ve a história que lhe contam. Esta a t r açâo pela s his t6:d [,3
perdura por muito tEmPO, com pequenas va r í.a ç ôe.s , não raro ê:te
a idade ~dulta. E as novelas pelo rádio parecem comprovar CSS:i
ob s erVé1 ça o_ .

Explorando convoná errt emerrt e a ililaginação d a c+Ian-
ç a, os pr-of eaa ôr es de recreação poderão r-oaLi.r cr o nn í.s ir.:.t.e -
ressante e comp.Leto trabalho,orientanQo nome.t.hor- s orrt í.do a at í,«

ví da do infantil. E, para isso, G preciso qu e GJes penetrem na
alma da criança, conheçam perfei t.amm te as mani.f es ta ç iie a de S3U
nompcr tamerrt o e pos sam , sohretudo, oor-roapondoz- às ne ces ed.dades
desejos e ideais da criança. .

EV- NECESSIDADES SOCIAIS DA CRIA~
"É ver-da de í.r amonte mar-av íLhos o ter o homem, com

t~kla a sua inferiorido.de física r , mesquinho de fôrça e ag~lida-
de, desproYido de elementos na turais de agressão o defesa ~ po~, .
dl~O não somente a t.ravcs sar- o áapcr-c período de sua exí st ênc ta
primitiva, quando lhe era pe ec í.ao d í eput.a.r a pré3sa e a toca a

o utros 'anima is, que muí. to sobrelevavam em destreza, fereza e r,2.
bus t ez , como a.í.nda nfirmor desde cedo sua supremacia incontes-
tável, oada vez ma:::flpronunciada e dcmí.nadora " AtI.PrincI}2ios de I

Sociologia Jurídic$ ff_ E. Q. Lí.ma ) ~ .

E issb s6 f6i possível pela aplicaç50 de sua inte-
1ig Gnei~ e pet-.a exploração de seu s ent~mcn to gr cgár-í.o ~ Isolados
como un i.da dea , os homens de na da va.Lcr ia m, mas , I'ounldos uns aos
outros, co.nst í.t.ui.ndo-cs e em sociedade, seria pos s Iv o.L enf r-enta r
os perigos comuns, suprir as mesmas necessidades e defender i -
d êrrt í.cOs int eresses~



Os grupos sociais se constituem segundo nec eas í.de-
int er~ss cs que man t~l11 os j membr-os unidos • "A dura ção, dos
sociais excede geréümentc a dos "'seus membros. Há organi-
so cí.a.í a r que contam sm;.ulos e mesmo milênios de oxí.s t ên -

_:"stór1aca. Os membros desapar-eo em t r agado s pelá vona gem do
_:, mas as tradições e "formas Ln s't í.t uc í.ona.í.s perduram" ("So-

_ =--6ia Eduoacional"- TI. Snedden).
\

-37...:.

\

. Roueaeau afirma que a :família é a mais an tí, ga da s
_=-adese tamb@illa única natural e que ooüc ainda ser +omada

~ nor-ma pr-i mí.t Lva das ssciedades polltic8s ("Contrato So-
Princípios d~ Direitos POlíticos").

A famflia, portanto, é a base de todo o e dí.ff cã o
~ e1.:'1quem exer-co a maior influencia naf'o rmaç fio dét crirr~

seus primieÍ'Qs an oa s O homem éde ~odos' os an Lma Ls aqu(he ~
~is~tempo lega para aloBnçar o completo desenvolvimento de
- S~gaos e funções,a plenitude,de seu vigor físico e de sua

__ ::"dade inteledtwal. A S1).aLnf'ân c í a p ro l ongada se o coloca ,
__Ge dos outros an'Lma í a, num plano de inferioridade, permite

__ ut r o lodo que a família" a' sociedade enfim, POS,_8 exercer
__ ~le tÓda a sua influ~ncia. 1 criança, qU8ndo despont8' pa

-ida, não traz senão & sua natureza de indivíduo e [\ trans
- daqueles eLomerrt cs a met81u')rfoseia num ~ acc.í a'l , -

tIA dependência mLÍtua e o interêsse recíproco em
- comem se encon t-ra r-e.Lat Lv amcnt e no homem a tOdas as par ...
~_ uma comunidade civilizada com respeito às dmuais,criam

_ - 3 cade.í,a de conexão que as man t óm unidas" (Lo s De r echo a
_ ;:~:;:abre"- T. P8ine).

'... Á sociedade de hossos dias, pela multiplicidade
_'ÀS in~~sses,pel8. compcxí.ea do de sua vida, não se pode

com a s sociedade prÍIdt i va s ,

A vida do hooomprimitivo, no dizer de Paul Monroe
=-2-:~ria de Ia :Pedagog í.a tt), r-cduz í.a -ae por um Ia do em adqui -

:::8 mcí cs para satis;fazer às suas necessidades corporais -a
__-:os, r oupas e habd, taçc'J ....e por ontr o em avi ttlr c aplâcar-

_.':"':.do mundo dos espíri tos pela adoração. Os pr ooes so s .educa-.
_ ~ ae então resum~lftam-se na rep'Gtição pura c simples das ru-

_~ares técnicas de coçar;pesaar, fazer fogo, esfo~ar e aprQ
_-:.:!' e s peles como r oupa s , c,:mstruir abrigos,protcger-se éon-

::úria dos elementos na turais, ate. t l~ ico que essas té.s:.
: se foram aperfeiçoando B cada indivíduo transmitia aos seus
:-",,-entes aquilo que recebera dos seus a~cendcntes,·acresci::

r-ceuLt ad.ca ,das pr-ó pr-La e experiência9 que vivera.

Dupr-as ("La Solidarité 800iale"), obserfa que E\S
:es t~m o d.evor de transmitir acrescido sem cessar aqu~las
2~guem o bem coletivo legnd0 pelas que as precederàm. Os n2
-:'!1do ~ vida coletiva, fazemparto dos mais velhos a aprendi= de todos os meios de conhecimentos e de ação que permitem
_ :'lizag~ e o progresso.

Cada s,ociedad~ apres'enta _, tr;s gerações d'Ístintas,
_~:'6gicamente justapost8s: uma de v aLhoe , outra de adultos
-:ar-ceí.z-a de j avens. Elas' r-opr-esent am rcsp ecti v<;tlHentc as ox-

__ ..::!cias do passado, do presente e der futuro. Os aduLt os rec,2,
_ ~ dos velhos aquilo que, acrescido da sua contribuiç80,dev~

-:~nsmitir aos jovens.
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A ;riança ,p:::Jrtanto, precisa ser pr epaz-ada para a

s ccí.aL, de lado tal que, na idade adulta, possa somar seus
_ .c-ccs aos do 3 outros Lndí v í duos , bene fd cí.and o-cs e , ao mesmo
_-_ que auf er-e 2S van t agcr.s dos esforços de cada um dos indi-
:"8 da comunir-,adc . A cr knnça deve, a ssim, ser tro.nsformD.na
pq,rtícula l.o1l1ogêneado grupo em que vai viver,integrando-

-: :_..r:mente. O sont í.monto de s oLí.dar-Ledadc , de esf6rço comum ,
::-·',:;>0enfim, xr ec í.ea ser desenvolvido no mní s elevado gráu,
::'.0 que cada um dos indivíduos se t·orne útil a si .nesmo e

s emoIha.rt e s ,

As 1ecessidades aoc í.aí.s da criança estão tra duzz
:310 impulso qUe as leva a p~ocurar outras crianças para
- b~inquedos JU jogos, impulso ~sse que precisa ser conve
_-:;:;::nenteexpt rr ado , de modo que os sentimentos egoísticos c.Q
~ '5nr aos alcruísticos. A an une Lí.dad c da cr í.criça expressa

_-s necessidad3s de satisfazer-se em primeiro lugar, de defeg
_-32 sem. p~nsa'" nos outros e de realizar seus des cj os j aom CO!];
__ ::,:r que este}) se possam chocar com Os de out r-em, entraria
_ ~cdo em eonf~ito com os intcrGsses do grupo, com o caráter
-"'::::!ieCcade,se não fÓsse substituida por hábitos, adquiridos
....::.::t.Lnamcrrt o , .) que tornam possível êt ví.da em cornua ,

Os jogos representam para as crianças, a ss í.m como
~:sportos col:tivos para os adolescentes e adultcs, excelen
=~~nns de trlbalho físico para a sua oducação integral,pe=
qualidades sociais que suscitam, desenvolvem e aprimoram.
~go a taref~ devorá ser realizadn pelo grupo, do mesmo modo
:.:sis tarde, na Ldado adul tn ; outras tarefes acrfic levadas

=-~:.t,) em si tuqção correspondente. Cada criança contribui com
~rcela do seu esf~rço ~lre a vitória da C8USa comum, da mes-
·:r:na que, qUtndo homens, contribuirço~com o seu trabalho P§i
_sseóur2,r a v ..do. do grupo. N.::;sjJgos nao se eonho oem oSl'ron.2,
~, tt.. (você ,(Ho, mas apcna s nós, vós (voc~s),~k.§.~

A c~iança nGo poCor6,pois, prescindir qo jego poro.
.!'_70lvo-r as S'W$ qualidades sociais e combater -o sentimento
~sl;ico que, ~3 v~zes,perdura, nela ,por muito tempo.

~ ~CREAÇÃO El ~ DAS NECESSIDA::8ES nQ-PSICO'1"SOCIAIS M.

Tod)s rocJnhocem qun a atividnde física é pnra a
__~ça uma nece3sidade e sebre tal assunto não psiram mais dú-
~s. As formas d~ atividades físicas indicodas para as crian-~50 t~m sido porém, as lnais adequadas, as que correspondem
~~c;s necessid.des e desejos. Muito ao contr6ri01 na maioria
- v~zes, são j rat amen te escolhidas formos de trabalho físico
__ 8 aconselhad1s para ~s crianças, as quais cons!ituem ver~~
~~~ castigos, )u, re~etindo a excelente exprcssa~ de ClapaEe
~rabalhos fo·çadJs. Precisaffisa, antes de tudo, conhecer bem

z: t ur eza da or .anç a , as suas necessidades de ordem f:Ésica ,psí
_-~ e social; ;m face dessas exig~ncias, tendo em vista o ob-
-~70 que 'se pr;tende alcançnr, escalbaremos os meios mais in-

__ r dos. A Educa:ão Físico da criança não será obtida se a obri
_":':"0S a executa.' um amontoado de exercícios, cujas finalidades

estão bem es Lar ocLdas , corao geralm.ente sucede. Devemos pe-
-:':r na aí.ma d criança, c onhccê-Ta profundament e, a~ivinhar
:s os seus deejos, compreender tCõ.as as mand.f'ce tuç oos do ~~u
_~rtamento,bu cor explicações poro os atos da criança, uno
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ccô.rdo com o nosso raciocínio mas conpoante, ó modo de
_;o~r, da p.rópria cr a aríça , d entro do seu linlÍ t a do mundo psfqul

"3 pelo :pti1'aill8 p xr que Ol1CiJ..fE'\t odas. a e CJiSD S. A Educa ça o Fi
- do c r ia nça nso aco mpanhou o mcv.imon tc .r0n,iVador da escola
-="3cido ,sob a dO.i:,lOmi.r..2,'.;~íode escola ncv a ; ~'lar;te''Te~~soaferra-
a os processosqt:wv.til..'iz3va e que se car-a ot or-t zan p xr um aI.
- . l' d t ' '..:J ' • l'L>_':':::l8 a smo c,cé,goro Q 7 rL\Ul'Zl'.ÁO por excr c i c r.oa ana l'i.J1COS qu.
_~3ndem f az e r o org2nismo tra~alhar por par-c e l.a e cada uma d:
_ si, acmpr oc: r-ar- atender'2ls Sl~CtSe x í gôn c í.a s Lrrt cgra í.s , conc;

_- azrt omcnt e CJf.10reclama a prÓpi'J.a e.i r-nriç a , O adulto se com -_ z em c cn traria-la, em ensinar-lhe COiS3S que ela l1.ão dos ej3
__ 2_~der o que d e n8C.0 lhe servem, eriquan to lhe veda a t í v i da d er

~spensáveis, que ela persegue, impelida por uma.f1rçQ n3tu -
A criança quer o exercício físico,livremente, e os proj§el
insistem em lhe ensinar Ul)}. exez-cf c ã c •.

Oono interesse corresponde à coincidência das ne-
id d '.li' d f" ..•. d . d í 'o í d t=2:'.a es .I,J.S().!:' em as i ca e ps i qua ca o 1n.1V1QUO, OV1 cn e

ro rna que as fJrirJE,S de 't r-aba Iho USOd3S par a alcançar a Edu..L
- ,. d . d ~ t· f '":~c F1S100 o crlança everao 8a 12-ºzor e,nao?como v~m aco~
=_ndo , contr[~E'tr a 8 suas necessidades f1SicGS e ps í quã ca s
- t·· t" d 1 ·t' >.- ~ '"en o a anoa 1118l s a o a spo o o gr cgar ao o aomom, lS o e, <.1 S
ne c ee s í.d ad s sociais. Por outro '18d:), anna tur-eaa da criar,
traduz um espírito sincrético, ao q ua L repugna tudo aqu í.Lo"

- é analítico ;.~ razão da crIãhça voi dn síncreso (sincre -
___ o) à síntese (sintemiemo) paro, finalmente, chegar no li -
__::' da vida adU..t a , a aná Lí s e (ane Lt sí.smo}, Isto significa qu.o

z í.po s de ati idade mais Lnd.í ca da s paz-a a Educação Física da
_:.::nça sõo os que 't r aduz em t t o.rmae gl~bois (s{ntéticEls) e nunc:

~2rciois (annlíticas)!1 a recr~qç;i];2 em aparelhos, os br í.nque-
- C8Ut3d.OS, o jJgos e a na t a ç ao S8.:) as a t í.v.í dad ce quemolhor
- ::,espondem às ne cas s í.d a ..es e intorêsse8 da c r í.anc.a ,

A recreaçãJ é a ~ti~d8de~por interm6dio de agen~
=cntal ou fíaico, o que' o indivíduo G levado por seu pr6pri'

_'":"-rêsse e com o d ee cnv ol.v í.merrt o da qual enco n tr-a o prazer qu.
~ prClporciona um estado de eufJrio.

Ora, sabemos que a imaginação da or a nça é riquíI
cz: , q1::.Co seu mando irreal, o aeumundo de fanto[-'j.ia se confu.n-

frequentemente com a rOQlidade; 8 criança se identifica de
:. :f o.rma com os per aonag cn s dos seus brinquedos, que anima ~d{

- c ) a t od os o ob je tos que _ocupc;mo fo co de suo a t cnçâ o, cz.í.an
-:'hes p.ro bLo ma s que resolve, C:::;J10 se fjssenl os seus pr,:$prios:
s í.m n brinquedo nunca est6 no ob~etD, 1118Sno. monte do. c r í.ança
r outro 18 do , é preciso sempre não c.onf'und i r a r:.l8ntira, que
ear-a ot e r-Lza po10 dOLO, cem a fantasia, quo r 08'3.'1-(; a dá rique
:'e irnsginsçQr e da impossibL:.idsdé de limi tar o discornir-cl
- o resl domundo irroal.

Na recre3çno pur8mente mentsl, a criança faz ru~
lets abstrnção de sua vida terrenn, I d~sligando-se deste

_do~e tr[u?-sportando-se ao s eu verdadeiro mundo; na chamada r,Q
z-aaça o fís1ca, a que mais n o s interessa no momento, as necessi
:es de ordem física, a iLl~)(;riosidade de mov i.monto imposta pe:'

-- organ.í.sm o que necessit3 de ação pa r-a desenv0ler-se,~uperc:i t·
-2cessidas psíC':.uicas, embor-a o int8ràsse nUI1.Cad o í.x e do n o rraa I
:.~-e se ca rr.ot erLaar- pelos seus f'undr.mo nt os psico-·fisiol.5gicClf

I

. . , +. , J • ~ 't í.t .1~ gl nas m ca , no s ua VerQ80.ell"G 8c cpçn o , cons 1 U]
- de oxercíci os f'or-ma í a , arxt í f í.c.ín ir; ou oo ns t.r-u.loos , snbo r-a bs.

no mov í.mento, po rn ô oxa Luonto 9' t r-aduz a lLn 't a ç3' o da li b c
'::'e de moví mon t o do. c r-Lariça , Esta, c orn a sua ria tur-oz a e s acn cí,c
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;8 s í.nc r é t Lca , n80 se pode mover- por .partes, ana l.f t i.camorrt o ,
:. por".,Ól'g8o, liJ8.S globollne.rüe,t como, um or gan.í smo cuja s nG~S..ê

- es aa o c omp'loxas , A recroQ~ao em a praLho s (p1ay-ground:3)e
-~:1:)r f orma de co r-r-espond er- cts-nocessidades físicas e ps í quj >

~a criança om consdquancin~ ao SOU interasse, atendendo ai~
~ exigências das diferenças individuais.-

VI- ElCERCIGIOS
t ' "'"- _~:!:'ncerlzci' ..ao da inf<:.1ncia.

-- recreação em f'o oe d8S necessidades bio-psico-socinis da
. _='lança.
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!::.. .ADOLESC~FCIJ~ CONCEITUACÃO , DIVISÃO E CABAqTEPIZ.'i.Ql0

, . )~à0-,-e~c~ncia.é pa La vr a de. or1.gem latina (adolesceQ
:.erl v8.o.ad -;80.('l,::,sC8I'e, quc ::ngnfl ca cr eecer • Adolescente

~-_._,,-~- r' "__ csc ens , a do .e s con't em) e a quêl.o Q\Ã.eestá crescendo ou em
__:-.lL1ltonli.ss....m, do porrt o de vista etimológico 1 ado Le s cêncd a
-:':::.er f~s e le cr-e ac í.merrt o;

Sesund'C!)Deb cs s e , ado Le s cênc í.a - r-caL't í.vamerrt e aos
puber-dide e juventude - é termo mais geral, que obje-

-es í.nga.r o con j unto de traILJlformações aomát í.ca a e psíqui -
:~e se veri~icam entre. a inféncia e a idade ~d~l~a.Le acÓr
- &ste aLl.tO,C.ado 1esCônc ía é a Jalavra eLo ita oe.l.oa psic6-

:; E>S biolog,stas falam, de preferência y em )l}-~',êr-:8d.e~ e.íl--
z.t c os mcral í.st aa , os educador-ee; e os políticos lJ.88TIl, antes,'
_-:u.de, expressão que considera, muito par t í.cu La rment c ç c as-
social da adolesc~ncia.

Poderemos conceituar adolescência como o período
:. ia humana qQS s e :ti tua errt r e a- inf~ncia e o início-da ida-
íu Lt a , isto é, que começa quando surgem os pr-Lmel r oe indí -

- ia puber-dadc ~ compreende o amadur ecLmerrt o da capacidade r.§
'--::ra, e termina ao cessar o crescüaento.' De ma modo gera1,i-
_~-se aos 11 • 12 anos, e termina mais ou menos aos 18 anos

sexo feminino e aos 20 e 21 para o sexo masculino.

:.;visão-
Arert propõe esta divisão para~a adolescênCia:

a,- estádio pre-púbere: 12 ou 14 a 14 ou 16 anos;
bJ- estádio da puberdade: 14 ou 16 anos à idade a

du1ta.



a)- Fase prG-puberal- ,
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~ufestel considera:

a)- pubez-dade s 12 ou 14 a 14 ou 16, anos;
b)-adolesc~ eia: 14 ou 16 a 18 ou 20 anos.

P8nde assi~ caracteriza a adolesc;nCia nos perío-
_S que estabel~ para á evolução humana:

a) ... Período do ,segundo' alongamento ou "proceritas
_....unda" ou ainda fase' pré-pubertária; dos 12 aos 13 an os , no s~
masGulino e dos 11 aos 12 anos no sexo feminino.

b)- Pubcr-dad e ou "turgor tert~usn:. dos 14 aos 17 r:
:::Z,O masculino e dos 13 aos 15 no sexo feminino. .

. ,c)- J!lpoca'post~"":pubertária ou inter-núbilo-pubertá ...
__ de Godin I dos 15 , ou 16 anos aos 18 anca no sexo feminino (
~ 17 1/2 aos 21,n0IDafculino •.

AÓs períodos que caracterizam a inf~ncia e adoles-
nc í a , conforme vimos na aula anterior e acabamos de nos refe-_= agora, I'e!!;de acrescenta mais um, com o qual completa o que
"':::.a1tevoluça.o humana"rúltimo crescimento nm largura ou "tur -= quartus 11 (virilidade crescente de Luciani) fase de matur-í.ds
: comp'l.et.a das fórmulas máscula s e feminis - a t6 os 28 ou' 35 2..
s na mulher e a t6 os 30 ou 40 no' homem•. Os limites de idade -
-cbelecidos por Nicola Pende foram baseados em estudos e ob -
_'?ações s~bre o povo italiano .•

. 'A divisão que nos 'parece mais aceitável,sendo pOI
~ mesmo a maí.s difundi da, é a que consid era a adolesc êncf.a
:: compreendendo três fasos ~ pl~é-l)UbGral,' .puber aâ e pcst=pubj
Vejamos os elementos de identificação de cada uma de per

•
Estácara.cterizada por um acréscimo r~pido e brus co

csta tur-a ; dura de dezoito a vinte e' quatro mnses. O desenvo]
__ srrt o da estatur-a verifica-se à cus ta do alongamento dos mom:
_:3 inferiores, pois o tronco participa de maneira 'in.signifim,
• NÓste períod.O observa-se -uma d eeaz-mon.í.a corporal, especiaJ
-~e nos ~eninos, motivada pelo alongamento rápidO, que não é
=panhado,do aumento p:n2:?orcional do vol~e do tronco~ a pe;,,-
:. parece deLgada, magra '-' as' ap6flses cs p.Lnhoaae das v ár t ebrr
5 co s t o'Las f'az e.n sa'l í êncã aa , ,jpresenta ainda sinais de debi-

__ 'ade motivad4. peli fadiga e despesa org~ntca com a rapidez.
~rescimen~o~ ,

o de:senvolvirncnto :psíquico também evolue •. Os bri!,l
_cos dos meninos tornam-se mais ruidosos e os sal tos e as cor

-_':'as passam a. cons ti tuir os eLement oa cs s cncã aLe, As cri ses de
envo'L vimento físico alternam com a s de desenvolvimento da il

::'g~ncia. 11l um fato' que precisa ser conhecido por-que o traba:
- cerebral e a ferça física pedem fiQa~ reduzidos •.

b)- A puberdade-
,/

t o período no qual o jovem adquire a capacidade
: reproduzir a espécie. t uma fase de tr®nsformação completa,
",,-"""antea qual 6rgãos até então em estado embrionário, tomam ur
:5envoLvimento conSi.derável.. Quando. os f enômcnoa que q oompa -
:...2..:n. a puberdade surgem, o o:r;escimento se retarda; ];E. rece que;

__~uridade e oxuaL constitue o ponto culminante do desenvolvime;;
•
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, Na puberdade observam-se modificações no ind'ví-

-2~tO física, como intelectual e moralmente. tste perIodo
__ ~ educador tem urnaimportância extraordinária;épreciso m
_ -~ cuidadosamente a evolução do rapazinho oudamoça; e as
-~::"ca.çõesque se verificam. ,

No sexo feminino ,o aparecimento dos primeiros s~-
_~ da puberdade é mais prccoae qUB no masculino. '

Á época do aparecimento das primeiras regras é na;
~=idades dos treze anos, muito embora haja casos preaoces,

_ eparecimento se ver;ifica aos doze, onze ou mesmo menos ,co
-~=bém os retardados observados a09 dezessete, dezoito e a=-:".:::teanos.

c)- Fase .E.2~!-]p.beral-
Ãpós o aparecimento dos 'aí.naí s da puber-dàde j o jo-

rcma o aspecto viril, aparece a barba, e o desenvolvimento
faz desaparecer o aspecto desarménico da idade ingra

, ' --
o indivíduo apresenta, então seu organismo 'aper -

com tÓdas as células especializadas em condições de
Q papel qu e lhes está reservado. Obscrva-eae ainda, en

-:.~to,durante algum tempo, ligelro a cz-é acdmo na estatura -;
""rsisteno S0XO masculino mais tempo do que no feminino~

I

t
. ....- -:rac erlzaçao-

Se comrer-amos as criança s CQm os adolescentes ,no
_ =os - sem a mínima sombra de dúvida - que há entre ~stes-

estádios de vida grandes diferenças.
A -juventude é o prolongamento na~ural da inftncia- / ~ ,~ao pode confundir-se com esta. Dcpende da infdncia, mas

podo confundir-se cem esta. Depende da inf~ncia, mas tem
_=~terísticas próprias e específicas.

A adoLescôncLa marca a'passagem do estado de deper.
seial da inf<!ncia para o estado au.tôncmo do a dulto. :f:,-

_':aâ.eem que começa a substituição do uprincípio do prazer i
_~2to" pelo de "realidade"; a aquisição de quadr-os 16gicos c
_:jeção de um mundo de realidadcsobjetivas.

a)- Crescimento do corpo.
Â criança dobra a estatura do na acã morrto aos 5a-

diminiu o ritmo de crescimento até os 10 anos , Aos 11 ês-
_:":mose acelera; 20 a 25cm. sendo êSSG cr~scimento menos
-ar, O cor-poadquire nvv as proporções. Entre 12 e 16 anos,
_:,açãodobra de volume. O péso do cérebro aumenta menos e

__atí.oamerrte estável aos 14-20 anos (1374 gramas para os ra-
:-3, 1244'gramas para as moça~). Batimentos cardíacos: de

eo nascer, e 90 aos 12 finos, desce a 75-80. ~ capacidade
_::"rat6riaaumenta entre 14 e 16 anos. Os traços da fisiono-

_- se acentuam: o nariz cresce, o maxilar torna-se mais forte
.,:vados ~abelos perde a linha infantil. Variações do pÓ'so
::::2:'pO mais acentuadas que q da cstatur-at aumorrto vanuaL de
5 quilos, entre 12 e 16 anos. A musculatura se reforça~ a

_;2 muscular trip1ica entre 12 a 18 anos e é maio~ nos'rap~-
_. Aos 17 anos, não há crescimento senão de mais 1/10; e nao
~2S0 senão de mais 1/3, com relação à maturidade.

b)- Vç;triaçõesfisic16gicas muito marcadas-
Acné, mudança da vo~ menos sensível mas moças,si-
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1huetas características. Êsses e outros caracteres sexuais sc'-
curB6ios assinalam a puberdade aos 13, 14 anos, CIDill diforonç3S
individuais muito sensíveis.

c)- Ristinção dos sexos-
No momento da eclosão pUbertária, podpmos distin-

guir os seguint?s caracteres dependendo do sexo:
/SOyO lVIasculinQ-aumento da eatatur-a e do peso .aLor.

ganeon t o dos meiúr;'iost turgidez dos mamilos, aparecimento dos pe-
lOS pubí.an os e axf.Lí.a ros, e mais tardo mo rosto, acentuação de
desenvolvimento muscular, predomin§ncia da bacia escapular(di~-
metro bi-acromia1) sÓbre a bacia pelviana (diam~tro bi-trocante
riano) mudança de tonalidaà.e da YOZ, modificações temperamental

Sexo feminino- ~umento da e$tatura e do p~so,alon-
gamento dos membros, predominância da cí.rrtu.ra pelviana· sÓbrc
a escapular, hiportrofia mamária~ aumento e repartição típica
da gordura, acarretando e arredondando as formas, aparecimentc
de pelos pubianos e axdLares, moficações telllperamentais•

.Aosa.lunos que desejarem. ostuda.rum pouco ma í s Ós-
te assunto, recomendamos muito especialment e o livro ftLavi -ia
psiquica daI adoleseente", de Charlotte 'Buhler, e de forma par-
ticular os caítulos 1 e 2 tlDefinição c fases da puberdade biolf
gica It e "Teoria da puber~adeít.

11- NECESSIDADES FíSICAS DO ADOIE aCENTE
Como nem todos os autores estão de ac1rdo quanto

à elassificação de que s,e deva entender por adoLeacêncLa , conve
o í onamo s imhcialmcnt'e que adolescen to,para nós , seria o indiv:r:
duo com idade de 11 a'12'anos a 18 para o sexo feminino e 20 ot
21 para o sexo mascu~ino.

SÓbre o crescimento físico, isto é, o aumento dE
estatura e do p~so, Julgamos de grande interésse fazer algumas
observações sÓbre os dados colhidos relativos aos adolescentes
brasileiros.

, Em 1941, a Divisão de Educação Física do Ministé-
rio da Educação e Cu.Ltuz-a,"conseguiu determinar as medias do p.§
80 e da estatura dos alunos brasileiros de 11 a 18 anos, separa
dos por sexo. Ei-la s: -

Idade peso Estatura
S.M. S.F. S. M. S.]f.

11 anos 34,76 3-6,01 1,41 1,46
12 anos 37,38 39,63 1,45 1,47
13 anos 44,43 44,17 1,50 1,4814 anos 44,59 47,33 1,55 1,54
15 anos 49,80 48,71 1,61 1,5616 anos 53,15 50,12 1,64 1,5617 anos 56,27 50,18 1,67 1,56/18 anos 57,85 50,37 1,68 1,56

Procuremos agora interpretar ~sses dados o Vemo s qu
a m6dia da GstatüTâ da n8SS3 menina de 11 anos é superior à do
menino de igual idade. Mas, a,velociJade de crescimento dos me-
ninos é superior em dois centímetros à das meninaRo ~ estatura
média destas, a pélÍ·tirdos 15 ancs , estaciona em 1,56m., enquan
to a dos jovens do sexo masculino, aos 18 anos, é de 1,68 m. Ã
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. ~ais acentuada dr crescimento dos meninos 6 dos 13 aos 16

Em relaç.ao ao pê so , pOd01D.OSverificar que ,nas men1-
J seu aumento náo estaeiona,como ocorre com a estatura, c

- se deve ao arredcndamento das formas, peculiar aos indivf-
do sexo feminino, na fase da adolesc~ncica ou da puberdadQ

- querem alguns autores.
I

Tais obBcrvações são muito interessante e permitem
_ "':"saras condições de crescimento físico dos éúlolescentes . ,
_ nstrando de forma insofismável como ~ste vari~ entre os in-

~ ~~~os do SGXO masculino e os do femininol .
Considerando o·papel importantíssimo que as glân-

_ 3 endócrinas e mo:xócrinas desempenham nesse periodo, julgq-
Ll.Jl bom subísido fazer brevíssimo resumo da situação, das

~~~8S e das anormalidades que podem resultar do mau funciona-
das mesmas:

Epífisis-Si tuada entre os hemiférios cerebraisJtlll8
póstero-superior. A sua 90cre9ão exerce a função de um___~_ s~bre o desenvolvimento sexual. Predomina até os 12 ou 13

.s, quando a sua ação se debilita e'o desenvolvimento sexual
·~:;:,ifiea.A destruição ou paralisia dessa gl~ndula acarreta
~8senvolvimento sexual prema turo, não só org~lücament e como

_. 2::1 pafquã camont.o, fazendo com qire a criança se sinta atraí-
sexo contrário. QUando a ação da glândula se :matl.témenér-

__~, retarda a maturação sexual, prejudicando o desenvolvimen-
=isico e mental da criança.

Hipófisis- Situada entre os hemisférios cerebrais,
__ art e ~nt ero-.ínf~rior. É responsável pcLo eq'J.iJ.íbrio·do orgE,
_~-:::.~.Sua d cstru.í.çáo acarreta o atrofiamc,Q'k,mus cuLar ,a fragi-

__ --de óssea, o an.iqu.i.Lamonto do tÓ'das as fén"ças C! finalmente E;,
_~:. A ação enérgica produz um desenvolvimento extraordináric
esqueLet oj as feiçõ(;s do rosto se tomam cntão e'mbrutecidas

- :"nteligencia muita v~zes se embota.
Tiroide- Situada diabte da faringe, ~ altura dos

aneis da traqueia. Sua secre~ão interna denomina-se
--_:xina.Age como estirou]ant o de tCdas as funções. Quando tré'

~a d:êvagar acarreta o lento funcionamento de todos os 6rgãof
__ ~urbando a inteligencia. Quando funciona ativamente desonvol
_ ~~do. o orS;~iSl~o de modo enérgico .t proporcionando ainda bri-_-=:'.:':l.teJ...nte!lugencJ...a.Mas se a sua aça o se exagera, sobrev6m un
~~gaçamento do corpo, aceleração do coração, tremuras e os

:~~ulos oculares ficam projeta dos daS 6rbitas.
Paratiroides- Menores que a tiroide,encontram-sc

-::trás desta. T6m funçoes importantes s6breo organismo. SUE
.struição traz perturbações sérias no sistema muscular,de~orma-:~s 6sseas e o encarqUlhamento da pele. -~

.~-~'Si tuadapor trás da parte superior do ester-
_ • Aparece nos primeiros meses de vida, crescendo até os 14 a-
_ 3, mais ou menos, depois do que diminui e se atrofia. Quando
;: desaparece acarreta sérias transformações no organismo e se
iestruida precocementD o cresdimento se detóm. O seu mau fun-

:::::.mmentoretarda sobr-omodo o crescimento, Se o timo funcional
excesso a criança se desenvolve demasiadamente.

P;1xicre:üs-j uma glt:ndula de sccrcçáo mista, situqd.F
_ás do est~nag~. O seu ho rmôrrí.o se chama insulina; é impresci!
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I

ao sangue para aproveitamento dos hidratos de car-bono s qua
_ insulina es~asseia o indittíduo apresenta aspecto de·de8nu

__ ê , muito embora se alimente b emj o pês o G baixo ,a f e.r ça mu:s
_~ reduzida e a r-es í at ênc í,a física pobre.}O f'unc.í onamerrt o e::
__~co do p~ncreas assegLITa o bom aprovmitamento dqs alimentos

'....Su:p,raBrena~- Situadas sCbre os rins, como c.áps"Üa
.;cstruiçao tra z inevi távelmente a morto. A medula supr-ar-r c-

- :::abri ca ~ ag,E.Q.J.lalina que exerce ação aceleradora sCbr9 tó
as funçoes, pr~duz a taquicardia. O cortex suprarrepal fa-

z.ea uma secroção retardadiora de tedas as f.unções do organismo
_ "spcmsável pela br-aquã car-dda , A aç80 de una pant o em detrim~
âa outra traz grandes deseq\lil:íbrios ao or-gan í.smo,

Ovários (na mhlher)- Situados no baixo-ventre,in -
z.amerrte , Produzem mensalmente um 6vulo e rogLllamtóda 'a fisi~
_ia da mulher. Uma parte do ovárí.o '6 ogr ega a f:lliculina, que
vcz ec e o .cnnsumo de energias, acar-r-e tando o a dcLga çamento de
_ e a mai~ sensibilidade feminina. A outra parte segrega Q

__ - amarelo, que ta orece o aCÚIDulo de gorduras e dKminui a
s:'bilidade .• O desequilíbrio entre essas secreções produz do.§

_ s num ou outro sentido.

Testículos (no homem)- Gl~ndulas mix6crinas c6mc
_-ários J situadas nõ bà í.xo ventre, e:s:ternament e. Se~rogam os

_ .:rmatozo,ides {caro,cteres masculinos primários·) e s a o , respon-
e.: _.:.s pelos demais oaz-act e'r ee de meacu.Lã.nf.dade (caracteres mar
"":::':!lOS aocundãr-í.o s}, Sua h.í.per-t.rc r í.a traz ÜIlJ, d as onvoLví.mcrrbo ~.
=2:8do do organismo, com marcada acentuação de todos os ca~as
_2S masculinos: sua hiponrofia.traz a efeminação do hommm".

. Faremos a seguir 1 algumas breves, consideraç õessÔ~
c. relação existente entre o trabalho muscular e a ação das

___ ulas endócrinas ou mixócrinas. .

T~das as gl~ndulas endócrinas intervt3m dirota ou
__ '::'retament e s()ore o trabalho muscular c seu r o:J:,1imento•. O trt

=-:"'0 muscular pode agir s~bre as gLãndu.Ia s ,modificando !'

a)~ as condições da circulação san~uínea;
b)- o mecan.i smo qufrm.co da oorrt.raça o muscular;
cõ- a excitação do próprio músculo;
d)- os fenômenos do coordenação nervosa.

O músculo que trsbalha necessita de maior aumento
- oirculaçã's sanguínea •. TOda gl.1'ndula endóerina da paz ô o w.oc1i-

_:.::!ar a tensao aangu.Inoa será. também capaz de influir .gÓbre :::
- -_- alho muacuLar-, Asglc1ndulas enô éc z-a.nas , portanto,agem sÓ'-
-:: o trabalho muscular, modific ando a s condições gerais ou 10':"
-:.s da circulação s~nguínea, conforme demonstrou Brouha,noCon-
eaao de Chamonix, em 1934.. .

Na c orrt ação muscular intervém os protic1lbos,os li
_ '::'::ios c, especialmente os glucídios, cuj o_metabolismo se a oha
~ depend ênc La das glélndulas end6crinas. Estas, agindo sCbro c
í.s t ema neur-o-onuacu.Lar , quer provocando o hétero-cronismo, quer

_-;Jtraindo mais ràpidamente depois da fadiga, tem influene;i.a n~
-27el sÓbre o trabalho (~rouha). .

o treinamento pr-ovoca a diminuição da energia ncc, .
:=-~Ul :para oxecut ar determinado .uoví.mont o , Poderemos ganhar ~ -

_:rgia pelá melhor co~rdenac50 dos movimentos e o treino vai p
_:. tir a eliminação dos movj.mcn'to s Lnú t c í e pe La adaptação de u
_ upo muscular para um mo'v.imento determinado .• TÓda causa capaz
~ illodifiDar essa ãdaptação,atacando quer o sistema nervoso CL
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_ ~uer o swtema nCUro-muscular perifórico,pode influir no
-=-=cnto- do trali81ho. De ac ôr-do com a pr-odcmí.nánc í,a dc s $'iG-
::: simpático e vago o indivíduo apres.entará ma í.oz- !li" eL;~=.-

_ 2 habilidade" ou I resistência o ferça" e será Longí.Lf.aoo
-~_ico ou brovilineo est~nico~ respectivamente. .

No que se refere à prática desp·ortiva r-o la e í.cnada
.J 't emper amerrto onddczrí.no individual, deve-se encarar a 4.118E

3~b dois aspectos; -

. a)- ° aprc vcd tamcrrto da a aptidões especiais Aue a
__ ~-:linrtncia gla~dula:r pode conferi:r:;' ;

b)- a cor.r eçâo dessas pr-edomí.nânc ta s , quando muito
~~~dadas,por exercícios convenientes.

Porrusi fala de uma "terapêutica pelos desportos"
__-i andodiverscs desportos capc::.cs de inibir ou exc í.te r dote}
_:: ....a gl~ndula. Assim, a c~:l/grima estimula pre"ferentemente a t2
:.~::; oS~.$altosú corridas a medula--suprarrenal; ·0 baaque t ebo_
_:'-p6:fise; o Lovan ~tam;:mto do P(;SOS acortex aupr ar-r-ena t. 9 o ~00:
.::~n.adas; a nc ta çá c v pâncr eae , Os mosmos desportos p')dcrs') .

____0mtant~mentc,c·sti~ulal ...uma gl~ndula e inibir· ou+ra s .• As -
==t: o tenis"es'timula a tiroide e inibe o t í.moç ct c, Tais Lnf zrr-
"':2S; segundo nas par-cce j pr-ec í.eam ser con sãd cr-ada s com certa

_ cs .::,'va, a t6 que maí.or-es estudos SE: r-ea Lí z om a respeito.

Partindo' do p.:t'incÍpiQ de Jttles· Guórin - "Aí'unção__ = o 6rgão't - Gnllerani procura @xplicar racional e f'isiol(g:!:.
_=3nte a possibilidade dos ~xerciciQs fíSicas melhorarem ou
_::,igirem o f'ucc í.onamerrt o dRS 91~.n.Ciulas end ócr Lna e , 0 08 t,!rüLJl

- ~3 eficaz para G metabolismo e 0 trabalho muscular;tst~~~Gr
__-::;0, vai desJ2G,:;::'~;aras funções metc.b61ico-end6crinas~·e es·~as
~ sua vez, vao fo.voréCer a atividade muscular.

Enquanto Duféstol considera a adblesc~ncia como í
_ separ-ada dEipn.berdcde, GOdin co.nsidera esta como o por Lodo

__ ::::nturação sexual,' chamado de adolescência o p cr f odo de 3=L'8Yj

âc s env oLví.ment-o da estatura. Certo.a:Urnero d e' autores C')Hsi
_::'8. a ado Lcac êncd.a c cmo .« períOdO que gai da grande infc1tL:i·9·..

-~ 8. idúde adulta. Na fase final da" adolescência, o def'or:::v,J':vi
~~o físico se compl ta 80 c6rebro· se a~arfeiçba,fiosndo , i

_:..--íduo·Com o 'exer-c Ic Lo pleno de tÓdas as funções de seu o:r'G8.
__ smo , o que car-acter~za o amadurecimento integral e o ing-resf
-:.. idade adulta.

Os exor cIc í oa físicos bem or-Len ta dos são Lndí.apr-
-.t-reis ~educacão do 0 dolescente. A cavidade toráciea adquire.
_ -:.~in t ermédi o -dêlG~, maior amp.l.L tud o, o s is tema mas cu.La r S J :i.
: _:::,ça""ea co or-derra çao nervosa se dee env oIv e , possibili-teTI('.o a

N

·,

x t cuça c d e moví.morrt os complexos, maior volocids.do o"mob5.lt ZdÇê.
:-::pida dos recursos para voncer obstnculos Lmpr-eví.at oe , C os::.1
:-=- r o do Lrrí.cí.at í, va B v gCzo de maí.or- int olig~YlCia reclamaríl a tj-
--':':1.8d08 fisicas ad equa da a e não ó outro o motivo"~elos .....quaâ s "
- .:-gos dev em cGder Lugar- aos desport.os. As aplicaçoes sao tam1Jr.
:...::dicadas, p eLo seu c3r6.tor utilit~rio,· preparamo os a doLeac- ~
":3S para as nece·ssidade~ l~a vida adulta. Os exercícios ana Lf t."
~JS são a cons el.ha dos para fins ana tõmí,c os ou. mesmo f't so Lógí.c o
_"1.andose impõe atuar e ô br e um determin.ado 6rgão,a fim de mod
=~car a sua fU'1.ç&o. P'1ra os indl,tiduos do sexo fe:-nlnino a 11gi
!"_::stica rítmico.!! constitui forma do trabalho das mais Lrrd í.ca d
:;:010 ôes envoLví.mcrrt o nar-mon l os o das formas que provoca e pala
g ra ça que dBsperta em t odoa os .seue mcvamorrtoe ,

/



-48-

III- NECESSIDA~ESPStQUICAS]0 ADOLESCENTE

o indivíduo quando deixa de ser cricillça e entra
=:::se da adolescência sofre modificações psíquicas bastante
.;-.;uad@s. Começa a adquirir a consciência de 'membro de uma
_ -;;ividade ~ p~ssa <:t' se pr~ocupar em obter a simpatia das' pe~
_.3 que lhe estao mE1.Spr-óxLmas , tornando-se bas tarrt o sepsí78J
:,_-='luência des ta s, Verifica-se a concentração de .seu ipteres-
~Abre um nQ~ero limitado de objetos ou atividades, que o in -

- ['. fazer coleções disto ou daquilo. Com o fenêmeno pubertá -
_: sente que um novo mundo se lhe desvenda. O inter~sse pelos
:.-.'íduos do sexo oposto .torna-se marcan t e o. 6 ado Les cerrt e ma-

__csta cuidados exagerados eom a sua apresentação, visando as -
__ , a tornar-se mai atra8nta e conquistar maiores simpatias.
_ ;2r~de explica que essa fase ó a que mais predispõe à exalt~

:::-eligiosa e afirma: ttParece fora de dúvida que a emoç âo r-e-
_:-..:csa 86 instinto sexual t ~m r-aí.z es psicol6gicas comuna'",
::sí.c ol.ogí.a da Criança e Pedagogia Experimental "-E. Claparede),

, .

A questão sexual desempenha na vida do adolescente
- ':'os papeis mais importantes e merece ser corrsí.d er-ade com es·
~:'al cuidado pelos educadores. De um mods geral,por iiliflu~n -

_- religiosa pr-Lnc í.pe Lmerrt e , procura-se ocultar a~ adole scêntt
as as coisas ligadas ao ato sexual ou que dele decorrem, d(
.,..resulta pro cur a.r ble pr-ópr-í o. esclarecer-se, quase s empre

_::.zando processos peuco adequados.

Fürel (lIA quest2'o e exual "}, diz que é s ô br-e um,
_a1 humana na tur-aL que devecos edí.fLc ar- .a ética 'sexual e ha d,
_:'3 ac er-ta do, QF,erer basear os problemas eexua í s numa mor-eLtô
- artifical, G revestir a sociedade de um verniz de hipocrisi
__"J..erer trans:Dormar .a natureza humana num títere manejado po
pequeno número de mistificadores.

liA moraL individual ecolotiva, criada artificia
homem, contraria a meúde as manifestaçnes d§sse Lns
assim se reoalca no fundo do aubeconc.í cnt e'", (:IA cúo

Sexual nas Prisõesll.-L. Rrito). Bsse recalcamento dev0 se
_--:.-;;ado a to do custo para que não se c:ri en complexo s de OrClpITl
_::::,:"].al.Há certos Lndí.vfd uos que t~m permanentemente os seus
_ :~am.entos, as suas paLavr-aa , os seus atos ligados s enpr e à

__2stões de caráter sexual; qualquer assunto Ih8s sugere n in
:'::ectível trocadilho 'ou gracejo onvo.Lvendo uma imagem aoxuaL,

3::. alguns o problema se agrava, transformando-se muitas vêses
--:::-dadeira obc8ssão.

O i.:.1stinto sexual se manifesta de várias formas (
_ sua satis fação pode operar-se das mais diversas maneiras. }I,'
ssos em que o deae ' o sexual- se sublima com uma simples paLes -

:-:"8 , com U1Il,mero a perto de mão, com uma rápida contra-dança, e
_ Y~zest com a fugaz visão de indivíduos do sexo oposto •.

Os ihd.ivídtilOs que vivem debaixo de complexos se
z uai s , pela insatisfação de seus desej os - homens e mulheres o
:::-:'gados a uma abstinência forçada, os primeiros por voto de
~~stidade para o qU21 não se encontravam pr~arados e as últi
_2.S pela impossibi.l: dade de conseguir matriffiCnio eu relações c
__:l'ádicas - neces::-:itam mais do que todos, de-derivativos 'para
"'-sua mente car:::,c~f,[dade imagens eróticas •. E os exercícios f:
<..cos, sob var-t ada s e at~aentes formas, representam o meio maí
~-dicado à cons ccuçfo de tal' objetivo.

S6 T'1.3L já teve oportunidade de pisar um campo d;
ortivo para tomar: arte neste j~go ou naquela competição,podc



~49-

r

/
rá dizer como pairam longe de sua mente as Lma ger.e de ordem se-
xual. ])l'.aranteo jCgo o Lndí v f duo dá livre eXP3.t1sfo a +od os os
seus instintos .at ó aí r-ccaLcado s poLaa conven.iênc Las sGciais ;
ele salta t ~:le grita, ~lecorre ~ como se f'ô as e 1-UDaver0.ad eira
~riança. "O· des~orto érPoj.s, uma nece s s td ade v í.t.e L, Uli12. válvula
de segurança para" os instint Os de agr-eseâc" (" Sociologia Educa-
e í.ona L 11- D. Carv8.1ho).

A atividade física intensa consome energiaE1e,por
~onseguinte, 2xige um repouso que compense tal perda. Ofindiví-
duo passa entao a alimenta:r.'-se e a dormir melhor, reler.ando o
desejo sexual a: um plano ·secundário,. E êste s6 se manifesta por
necessidade or-gârrí.ca , bem diferent e das-exci taç ões er6ticas·,ar-
tifig, La í.s , que t êm causa na men te povoada de ficções doen-tias ,
daqueles que faze,m do ato sexual o eixo do mundo.

A educação não deve contrariar ~ egoluçãonat~al,
muito ao contrário, tanto quantopóssível, favorecê-Ia .•Varendon
ck a as.í.m vs'e expr eeaou a ést e respeito: "Se a educa çâo pr-ocí.p.í. tã
ou retarda_o os períoclos do desenvolvImento, daí pode resaltar
urna falha no caráter, talvez uma v desor-gan i.z aç ào séria". {'''Reche;
ches sur Lcs sociétés d"enf8ntstl)" E c1aparede o apôí.a nestes.
termos; "Fazendo c or-r-eapond er- os interêss.es de e ada gzrau, de en-
sino a os ihtGreSSeB na turu í.s que car-a ct er-ã zam os diversos está-
dios da evolução infantil, os educadores fariam ccssar,·entre o
p'rofessor e os alunos de sua oIa es e , a tldesintelig~ncia radical'
que Cousinet aponta 11 (ob •. c i t , )

Aqui ~stáa solução do conflito que ccmument e sé e.~<
tabelecc entre o profesf",lor e o alUl'lo: fazer Dorrespohder os in-
ter~ss~s' de. oad~ grau de e:r;sino aos inter~sses x:a tura~s ~ ca .•
racterlzam os dlversos estadias da ev oLuç áo da Lnf'ânc í.a ~ da
adolescência. Na recreação, t.an t.o quanto no ene í.no , essa meãida
se impõe. A· cada fase da evoluçã~ humana correspondem certos- e
determinados interüsses, Que precisam ser atendidos com formas
de trabalho adequadas.

. Na adolescência, verifioa:-s e a predominância do~a:r
po emotivo sebre o domínio da 1)erccpçãoextqrior. E· o jovem gOl
ta de ~xpGrimentar novas SG_1SaçÕes,sente-se atraído pelo descO -
nhecido, .empc'Lga-eaepelo mist6rio e busca as situações par-Lgoaa.
desafianao as nor-ma s de prudência; tem ati tudes heroicas que ~
recem aos olhos do a'dulte, muitas v~zes, ridículas e até qu.ixo-
tesca~. O "foxibici0r;tàsIDf\",o domina. G?sta. d-e ser ~lv&de. t ôda s as
atençoes, 'ama as e i.tuaçoes 0U as co a.saa que o sJ,.ngularlz.em, que

-: o destaquem Qos dcma í.s indivíduos. Nos desportos deseja igu.alar-
se aos campeos, nas artes aos grandes artistas, nas letras aos
lftior es auto res, na s ci ência s aos mai s desta cados c ient is tas. Tais
'são os seus eonho as Geralmente prefere as glórias ao dinheir·~ ,
~qu.e, com frequência, não têm noção e xa ta 0.0 que seja a necessi-
dade; a sua si tua-ção de dependência,. não lhe permit e conhe cer as
d:i..lfiiculdades mais duras da vi dê., salvo em casos excepcionais,quc<
pOr isso, fogem à regra geral.

,
, O pr-cf esaoz- de z-ecr eaçâo , consciente dos desejos e
n6cessidadGs do adolescente; poderá orientar a sua atividade fí
siqa de modo a obter dela os melhores resultados possiveis com
a à:pl.:i.cação de formas de trabalho atraentes, que se á~ust}lm aos
inter~~s~s do indivíduo nessa difícil fase de. transiçao ãa meni
nice paz-e .. B.. Ldade adulta •

cia
"La

...~
'À.';lC al unos que qúeiram melhor apreciar a importán ....

do problema ~ sexualidade; recomen.damos a leitura,no livre
Vida Ps!_qu.ic.~ iiàl_ Àd.o~~en:t~ .•.._A~_~}.o.tr~~.a,...·.;:L(;4~~-
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pf tu.Los 6- liA sexualidade na inf~l1.cia", 7-1!Fasês da matuz-a çâo

sexual na adoLescencia" - 8-" Curio~,idade sexual n, 9-" Sensuali da
de e eidética11 e 11- "O amor"; e no livro "Tnf'ario Ia y Juventudlf

item 2- "Sexu.alidade e erotismo", incluído no cap f tu.Lo V. A se-
guir apresentamos uma sinopse da naracterização da vida psíQui-
ca do adolescente de qua t or-zo a dezenove anos, extraído desta
últir~ obra e que nos permite conhecer as idéias de Charl~tte
BuJhler a respeito: "Homemno munúo" é a f orma de vida Que apre-
senta o adulto maduro. A ciência isola desta unidade vivi~ Os
têrmos "homem" e "munôc'", que na perspectiva· puramen te co;{Snosci
tiva t.amsm. os car-act or-es ltsujeito" e "Objeto". "Homempara o
mundo", isto é, o ir-se desenvolvendo o jovem para o mundo éprc
bLoma de psi coLog.í,a genética. ' - -

Em tres campos especiais, que nao são ocasionais,
mas Que juntamente abarcam ao mesmo tempo a totalidade de tÔ'das
as tendências possíveis: no da sexaalidãde, no da profissão, e
no do cenc e.ít o do mundo, demonstramos de um modo puramente empí
rico, ~ ba se do material ap r-es errt ado , que uma lei uniforme rege
a ilusao evoluti va de cada um.dos element os para produzir o fe-
n ómono da na tureza defini t Lga, Emuma 'ias e muito anteri or à a -
pr-osont aç âo oportuna do respectivo f cnõmeno total encontramos en
cada um dos três campos uma tendência primariamente dada,um im-
pulso endógeno"para fora da criança, uma necessidade comil.ciona-
da e determinada em grande parte pelo f~sico e cujo objeto é a
satisfação: no campo da sexualidade, a consecução do prazer; no
da predução, o prazer de sobrepor-s e à matéria; no do conceito
do mUl1do, a satisfação da necessidade.vital.

" Intimamcn te r eLacf.on- do com estas' tendências ,ainda
Que f'Ls í.cament e diferent e delas e1.:sua primeira manif estação ,a-
presenta-se outro grupo de tendências Que, em contraste corri o
subj etivismo das primeiras, vão",dl..L"igidas evident ement e ao am -
biente dos homens, mais tarde t amuém 30 das coisas,como,pol: e -
acmp.Lo ;. a 'tendência especificamente afeti va que busca companhcj,
ro, ou a ventade de produção que solicita o reconhecimento. O
"desenvolvimento" cone í.s t oj poz- uma parte, em Que cada uma des t ae
duas. classes de tendências se vai diferenciando; o primitivam~
te dí.f'uao se converte em prazer sexual total, e o sobrepor-se ct

matéria, em produção de uma obra; o segundo grupo se vai trans-
formando em sentido cada vez mais objetivista, isto é, na vonta
de em função social o~ de realização objetiva de v810res.

Mas muito mais importante é o segunc3.omomento j que
voltamos a designar pela expressão "princípio da síntese criado-
ra". Vai~se realizando illna síntese dêstes dois elementos Que se
desenvolvem sepàrados e Que,pela sfntese, mudam de caráter se -
gundo o grau de desenvolvimento. A satisfação do prazer ao prin
c!pio endógeno e ligado ao corpo chega a ser detérminado tam~6m
exogenamente, e se converte em satisfação de um ~2azer de união
com um companheí.r-oj o prazer de eobr-ppor+e c à matéria .ee trans-
forr~ em satisfação no serviço; e a necessidade metafísica do
jovem, causada pelo apuro, .se converte em consciência do dever.
Estamos ~s v6speras da união do instinto por necessidade ~om um
Domplemento psico-espiritual , união encaminhada ~ formaçao da
pessoa.

~ Mas,por meio desta síntese, se consuma outra cri~
çao1 o mundo se abre ao indivíduo e se constitue por ~ste mesmo.
Posto que a relação do indivíduo~com o mundo se experimenta en-
tão ainda ao' revés, de parte do mur.do, em forma de tarefa Que'
~ateirtl:põe ao indivíduo. Esta sín-cese final da necessidadG,9. ~
t,:rcfa ~ !. prova c.a maturidade. .- .
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\- Na última fase do desenvolvimento volta a produzir
-se Ul!.1 movimento con't r-ár í,o ao da quar ca fase (dos nove aos tre-
ze '€lnos ): ope r=-ae uma nova mudança da Lnaís t&.cia subj etivista
no eu, da cu.Lmí.naçáo da sub j eta.vaçâo a um novo objetivismo. A
te~8ncia para o objeto comeÇa na jovem Eela entrega a um homem
que o' a volta direta da isoladQra separçao entre o eu e o ambi~J
te na fase negativa. Esta nova vontadeón·entrega J:,eva, com íEl;-
pet . nunca su spe.í, tado, <:tjovcm. ~ arte e à Natureza, ~'religião
c, f í.na Imen t e , comterrtue.í.aamo cada vez. mais sublimei aO~lalo - ,.
res objetinc~ na cultUl'a e na vida humana.A .maturaçao do/jovem
d:iJ.fere da da jovem, s6 em seu começo f por-quárrt o a mudan ça do, su1 '
jetivisIIIO se opera n ê Lo, não no C8.mpOdo emocional, mas no int.Q
lectual. Dizrunos que.o jovem permanece mais tempo na etapa do
aumento de Vigor e ôo realce pos í, t í.vo do' eu, eta ,» em sue, por
seu vigor, nao po'r debilidade, como a jovem, cr.ega a, nao depen-
der de ningu6~. Não necessita, a prionipio, dE pessoa ~ocorrida
mas sua orientação para o ojbeto se opera nos domínios do inte-
lecto; ensaia sua independência teoricamente nos proble~s uni-
versais. Problemas Qbjeti vos o fuzom passar ;auJ-atinamente de
estar bem consigo pr6prio a estar interessado no ob jeto. A matu
ração conduz ambos óe sexos - com difernte sucessão do 'deseuv'oJl
nr~mento objetivo e de pessoal - do extnemo da isoladora Bepar2,-
çao do eu ~ adaptação a tar~fas objetivas.

proa adaptação relDtiva de tarefas encaradas com ob
je:bividade relativa; o predominio da sín.tese, da tendência à r~
lação ativa, à Itposiçãoll, não 6 indll.ção de relações da-das,6,o ti

1> o da juventud e.

,
IV- J:r~CB~bIDÂDJlli 8) CIAIS DO !DJL.;;SCENTE

Na criança a 'influ~ncia d~ família é mu.í,to mais
ac errt.uada do qUe no adolescente. !:ste se va í.çpouco a pouco,li -
bertando do rigor dos Ia 90S fé'JIliliare-s, a umentando o círculo de
sua s, relações e ihtensiflicando a sua vida -socí.aL, Ao contrélrio.,
do que se verifico com a criança, Óie s ente mais n ec eas Ldad e d"~
convivência com seus colegas, companheiros ou amigos do que prg,
-ori."mente com as pessoas de sua família. Emhora continue na de-
pendênc~a desta, procurs libertar-se da mesr~ e lutq por uma sé
rie ,de conquistas com o objetivo de a'Lcanç ar' a sua independ~ncia
de ser sGnhor dos seus at os , de obter .f: cha ve' da porte ou de t er
o seu aposento com entrada independente. Nessa época, torna~ se
bastante i.rl$'luênciável pel.os profeõEl~rGs e amigos ,noto,dament e
por ~stGS, que o pod cr-áo conduzir 80S bons oumaus hé.~bitos.

Os ado Let ccntcs do mexo feminino tomam atitudes
d,e mulheres, feitas, pro curando imitá-Ias na pí.rrtura , nos pente~
dos, nos s'apatos de salto alto ou nos vestidos; geralmente pro-
cur-am amigas 'Um pouco ma.i.s v cLha s e,portanto, mais experientes
fazendo que.stãc de hão se exibir com meninas paz-a que não asto-

=: em cm~o tãLs. Muitas azas admiram ou. apaixonam-se por homens
?em malS velhos; ~epudi~m os seus antigos brin~uedos,notàà~men-
"te.o de bonecas. Os. bri4qu",dOs que antigamente tanta atraçao s,º,
bre a sua pessoa exer cí.am são dsprczados e substituidos por de.§.
portos ou jo~os de sa180'; c...sreUl1.iões sociais, notadamente as
d,:tn9antes, sao a queLaa q'ue mais ss seduzem. Na jovem t.ambôm ge ve
n~lca um notável impu ao de indeponência1 traduzido com f:requ~
cr.a pelo desejo de ir c o c í.norne ou 88 festas com as amí.g a s e na O"
com a mãe ou O pai; êste.s lhe trhz~ quase s anpr e uma si tua ção ,
de COlli~trangimento, qUe itüpede,--8 manifestação de certos desejos.
os qua i.s se rocalcam e seu âmago , A adOl€scente vai compreeú .-
dendo aos poucos o papcl, que •..deseIJlPe:nhará na sociedade,como mu-
lher, e procura a ~l~ e-e ir a dap'ta ndó pr-a ter êxito. A preocup,ê.
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- estética a domina pro fundamcrrt c e poderá ser explorada Icom"
?doria para a r6alizaç50 das atividades indispensáveis ao

_:::essamento da SL18 Educaç~o Física.

Não muitp diferente e c sue OCOrre com os adoles-
_-es do sexo masculino. A preocupaçao de fazer-se homem o
~2 depressa possível o levu a imitar os hábitos dêste. Assim,
_ ex eil'pl o , fuma por-que geralmente os homens fumam-e h50 por-
: sí.nt a 11.eces~idE-de de fumar; \ joga b í.Lha'r ou Wsnoockertfgorgue
-2 jagp não é pa r a crianças, mas para adultos; bebe,mui.tas v~
_, embora n50 sinta gÓsto agradável na bebid8.,Eorque~s ho =
s bebem; -torna-se· nc t Ivago , porque os homens na o_se deitam I

-:.·Nãp raro se apaixonam por mulheres, com idade bem superior
::.z..A lnd~en~:ári8. também sofre o reflexo dessa inclinação; •
-" muito cedo manife ...tam o desejo de usar calças ce,mpridas,a-
?nto.ndo verdade:ir B' ogeri za às ca Lça s cUrtas; até. bem pouco

__ antes da generalização da r-oupa esporte, o uso do colari-
:, tamb ém era Lnã câ.ado antes da éP(1)â pr6pria. An se í.a p~ssar
: legial a universtiário,p·orquc~ àquela pr-i me'í.r-a situaçao i -

_ -:i.fica a sue v-ar<k'1deira idade, e êLo quer aparentar ma is do
: "tem, parcc--er maí.s hornem do que é., Um desejo de possuir far-

e destroza como os homcms o impele, com;grande frequência,
-:=ercícios desregràdoR, sem ti mínima orienta ção. e qua s e+eem -
:_:.">ejudicii..ais·à saúde. Compra aparelhos pa.ra "ficar forte'! em

u dos mes ee , como preconizam os ,se"l.lflf'a br-Lcarrt es ou idealiza-
_ es e se submete, entüo a veI'dadei:r~ül tor tueas físicas. Procu-
a saúde pela f~rça ao invés de a ferça pela saúde" Faz geral
-:e tudo que lhe aoonselham é é capa z de grandes sacriffcios
~ atingir o objetivo com que sonha. Os jogos infantis sao de,
_Zudos e os ·desportos os substi t.ucm , not adament e aqueles que
z.gem qualidàd·es excepcionais de seus praticantes. A orienta~
: do professor de recreaç3:0 6,12oi8, muito importante nesta'c.f.§.
• Os desportos co le ti vos po derao d es envo Lver notá~eis qualida
_ sociais, apz-otund ar- o sentimento de grupo mas t3mbém·poderã
=nlseados os.seus objetivos, agravar os instintos de agres -
: E estimular O egoismo. As reuniões sociais,principalmente a.
z.çarrt cs, ·tai1l.br§moxer-o em s õb r o o adolescente do sexo masculino
- insopitável atra-ção. O.desejo do independência, .de Sê l:Lbe.r.

-- - do jugo da f'amí1.ia, ~ mais aoent uda do n ê'Le do que na jOvefu.
z.a..•ec al VQ d.e ridículo do s ccmpanhe í.r oe quando lhe s diz que
.:..pa í, ou sua mãe hão lhe deixam fazer isto ou 8. quilo.

A Emc çncLuefio , o adolescente manifesta uma irresis
1 tendencià ô e se li bertar de um pequeno grupo- a família -
integ~ar-se num grande grup~- a sociedade.

Luel.La Cole, estudan.do a adoLeac ênc â.a , cona íd erou
=J fund~mental 6 conhecimento dos problelp.aspróprios a este P.2.
- Lo , tÇ10 complexo e tão di,fícil de ser compreendio,sobretudo
::ace ô.as diferenças individuais que a.í mais e mais acentuam.
proble~s considQrados por Luella Cole podem ser assim esgue
-:'-zados \ "Psycho'Logy or Adolescente"): -

- Estabelecimento do inter~sses hétero-sexuais~

a)-b)-

c)~
d)-

de~envolvimemtb do inter~sses pelO s~xo opoéto
tranaf'erê'l1cia da admiração de pessoas mais ve-
lhas do seu sexo para pressoas de igual idade
do ~exb oposto; .
conviçã~ de maturidade...,física;
oonclusao,.' com a·seleçao de um compa1i1heiro,noi
vado e casam?nto.
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a)-
b)-
cj-

aborrecimento pe} a vâ g.í Lãno ja dos pa is;
confiança na pr'óprip e cguz-ança pc e ao a L;
desenvolvimento de uma ati tude de am í.za de para
com' os pêlis,mais do que de nBcessidade 'de,pro-
toção e vigilfu-lcia; '/
empr ~~o de s eu próprio tempo e d G sua s irópias
decisoes, sem vigilância da família.

d)-
~tvxidade emocional-

a)- eliminação das expressões emocionais inadequa
das;

b)- capa e'í.dad e de rGElgir objetivamente .â s si tua -
9ões emocionais; ,

c)- !Jnpacidade ~sra afrontDr si tuações él.esagradá-
vc.Is , a9 ÍlWós dB fugir delas,;

d)- euprCssQo de estados deangústis e medo infan
t. :'ie. '

r.L- • d d . -1') lJUrl a o soc:a:::-

a)- 'SGllSO de segurança no sou p:cóprio meio social;b)- eapacid2do do tratar com os outros, na forma.
~bm'..1m; ,

c) - 'l8pa c Ld.ad e d c tomar pa rte no trabalho de um.
gr,upo sem protenê.or dominar, ou fugir das res
p?usabilidades chile;

d)- aut onomí.a derrtz-o-d o seu. próprio grupo qua.rt o '
aOs atos, modo de vestir,etc.;

e)- toler~ncia 'DQ!'8com indivíduos de outras ra -~~ . 'çaâ, religoe~,ou grupos eulturais.

- ~iciaç50 da indepOGncia econCmica- .
ã}--r2zoável apreciaçao de suas próprias capacid4

d,es;b)- oscolha de um. gênero de trabalho, em que pos-
ea t er ~xi to· '- . "

) '1 ' ~ ~c - e omp eruerrt o da pz-cpa r-aç ao n ec ee sár-La para a
'carl"'eira e:icolhida;

/,d)- ccmpr-eens ào ôa noc eaa í.d ad e de trabalhar.

- _-=:.turid8de inteL~ctual-

a)- dD_v:i.da.quarrt o 80 ar-gumen-to "de autc rã ô ad e" e
exig~ncia de eVidência quanto a os corihe cLraerrt cs
deseja de saber pelas caus a svpor- "Gxplic8Ç~0'1;
despertar de inter~sse (ou ideias) e seleçao
d~les para mais re&uzido número •

•...0 ~ horQS de 18 Zer-

b)-0)-

a)-
b)-

c)-
d) ..•

ado çâc do divertimentos ,ou distrações úteis,
que não exijam. grande esferço;

escolh~ de jOgOS1 ou distraçoes,quG não récla-
fiem g~~$:tndes ins tf'la~ õe s ;,
~a:p2cl.,dade de ler faQilment O e bem; ,
filiaç.,ão a c~y.bes ou putrasIDrganizações.

»:

~loso~ia de vida-
ã)- d,2sonvalvimento de conveniente, ati tudo em fa-

ce dosProblGlnas da vida;
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b)- aCluieição de ideais € princípios gerais de con
duta social o moral; r-

I c)- encQntro de seu pr6prio lugar no mundo.

,
~ 3ECREAQÃO m! FAOE~ÂS NECESSrDADES ]lQ-lSICO-SOCIAIS DO~

.ADOLESCENTE
( "Bemconhe c í daa as nec(j3sidadcs de ordem -fíSic;t. dce

__ sc orrb o , as pr-o f'un das tJ::'ansformaçoos por que passa o seu mUU1
,,~quico e a função que se lhe destina- na vi da- social,melhor"-
:..cmos compr cené er a grande Lmpor-t ânc í.a eo significativo pa,

__ "e cabem à recreação nesse pe r í oâo , verdadeiramente críti:::
~a evolução huma~a. À recreaçãG não poderá deixar,aqui, d~
ase enc í.e Iment e ativa ,Cluer do ponto de vista físico, Cluermen-

_e ~ preciso' est.Lmu.Lar;as aptidões do 'organismo Clue floresce,
_ =:.tar-lhe a ü:,agir..ar>ão e o tale..q,to, aguçar-lhe o raciocínio
_ desenvolver-lh.e t6das as capacidades, estimular ao máximo
_-:::-im.Cfliobio16giO-iJ ')om que se 9.presentae ajustá-lo ~s con-
:5 do ambiente· físico e social de. forma a integrá-lona so-
-:ie como uma parrt f cuLa perfeitamente homogên.oa , não perml tin_
_~e, de rra n eLr-a alguma " se. transforme num perigoso quisto.... .

Qs agentes de natureza 'f~sica e merrt a'Lvde qUQ se
_- a recreaçao destinam-se a satisfazér necessidadesimperio-
rec Lamada s 'pelo organismo do adolescente,possibilitando-lhe
--;-olvimento harmonioso do corpo e do espírito e concorrendo,
~, para formar o hómom . de 8980, física e mo r-al.ruen t e sadi-os§l
- e resoluto, c~":nscio de seu val.oz e de suas r-esponaab í.Lf.da
. preparar a mu'lher para a sua -missão no lar e na sociedade

_:.- para tornar' cada cidaCJ.ão, de um ou out.r-o sexo, apto a con
:.~ efici ontemenf e para a economia, defesa da comunidade em
-:..ve e para a felic:'dade do povo a que pertence.

'"
VI- EXERCICIOS,
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1- A RECREAQÃO 129. TMBALHADOR. COROItAStO DA LINIITAQXO DQ TEMPO
j

DE LRABALHO.

I Conform.e acentuou o Profe.ssor Inczil Pen~a Marinho
no Ponto 1'1Q 1 dêst'~ Curso, somente depois da insti tuiçao obriga-
tória da jornada maxima de trabalho, do repouso semanal é d8s f~
rias an~ais, foi que a recreaçãoperdéu o seu caráter de probler~
indi ví.dua L para sasumí.r- proporçõescle ques t.âo ~ocial, dc.íx anô.o 'I
em consequência, de inter8ssar apenas ao cí.dada o, para .se corret i,
tuir empre'Jcupaç8o d"o Estado. É que à elevação do númer-o de hQ
!,as -de fo~ga dos trabalhadores1 .cr tunda da univcrsalizaçao das
leis atinentes à lilütação do tcr.:')O de trabalho, fez surgir, a
partir da segunda raet.a da do s écu.Lo :XI];, um problema cal'Bcterísti
cament e de /Índole social, pertinente à utilização das horas d-e
lazer dos trabalhadores.

Da'í Eorque a' r-ecr-eaçâo do ad.+lto corr.esponde, mode,!'.
namente, ~ recreaçao do trabalhador, Qis que é estudada,difundi-
da e eríLprGen~ida sob o pr Ls. 't social. A pequcna parcela de..,adul-
tos a quem nao se dirigem os p.Lanos e' nro gramas d.e recreaçao, opc
rária 'ou popular, organizados~'por óggãõ estBtário ou priJado, t
com ti tuida de 1!8ssoas que, pelo seu nível cuLturÇl.l e pelas suae
pos sibilidades e>GonÓmica.s,ccmpreendcr am noooaa.í.âad ee da recrea-
ção ed'~la podem 'ú.sufrir sem a Lnt ez-f er-ênc La 'direta ou indireta
dos órgaos insti~1.dos para tal fim.

\.

11- A HISTóRIA J2Q TRABALHO HUMANO E ! CO:r.tqUTSTA DOS REPOUSOS 0-

'BRIGAT<JRIOS~ ~"
Q.uem estudar a his t ór La do trabalhá humano ha de

v€rificar que a tê "pouco t 8mpq./Os opcrá:::"ios a.í.nda eram c onsidera-
dos como instr:urne,ntos de proél.1',ção}~ilT~.91cs cqisas util i2J::t0.es'p-f,
10s que os expla.;cs.vam interessados únicE,m.cnte. nos r end im8Lit os'
dêsse trabalho. ' i tuindo t assim, uma sub-c Laae e, dentro di.

c o Deu suor era o proletarí0do relega-

\
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Na antiguidade r-omana a maior parte do trabalho c
efetuada por esc:cavos; a relação de trabalhos;stava enquadr
entre os direi tos reais, mct.í vo porque o operdrio er'a uma I

_':'edade do senho~. Como recorda Orlando Gomes, os escravos,nc
:":.._h.amcapacidade jurídica, pois' não eram pessoas, mas coisa s
~-eis ou s emovent ee , "Por' isso, não pod.í.am ser titulares" (
_-~isquer .direitos, esta~do excluidos da 6rbita,dentro da q~[
za sc em , vivem e mor-r-emo-sdireitos que tO'do homem pod o ad.quúr

senhor podia aliená·los, abandoná-los e, até, matá-los (Intr
;,:~ão ao Direito do Trabalho, pág , 12)11.

Na idade médí.a , a servidão ...i. forma atenuada da' e~
_8.vidão - fundou a relaçãode trabalho nos direitos pessoais é'
__nrietarios d e' vastas áreas de terra. O trabalha dor aub or-d.í.r,
-se ao dono da-propriedade imobilária porque 'estava ligado

- =-~a; era o servõ dã gl.eba , Menos infam.ante da que a p~siçã(j
. cz-avo, não podia", porém, o servo usufruir os benefícios que
:-ilização ia or í.and o para o homem,porquanto todo tr.abalha~or
.;__'a era considerado um indigno, um simples meio de produçao •

.Durante a época do feUdalismo, concernente apenas
: cultivo da terra, foi possível aos trabalhadores que sab í.an
-5 lID. oficio se agr-upar-em em comunas , 'Eram as corporações de S:,

_~:!io, constituidaspor trabalhadores livres, que desempénha-_:= relevant e papel no per f odo que antecedeu à Revolução Fran-
:3a, batalhando pela liberdade de trabalho.

VitOriosa a Revolução Francesa, foi proclama~a a
__ cer-dade de t.r-abaLho e a iguald.ade d.e todos perante a Leí.j nos

---;:;ratos d d Locaçâ e da serviços, o Locador e-o loca tári o sur-
::,amiguais ante a ordem juríC.ica, possuindo arnhos os mesmos
-~eitos políticos. O trabalhador emancipava-se da indigna COL'
_-;ão de meio de produção e objeto de direito, p3.ra sor consi:'
=~ado como agente da produção e sujeito de direito.

'" Todavia., o csplellder dessa faseJ., iniciada com a-d
-::"araçao dos Dir0itos do Homem, teve d1,ll'açao efêmera. Sbment
_-:'::"sf~z enquanto a liberdsde para contratar não foi tolhida p
-: desequilíbrio entre a oferta {3 a pro cura de trabalho, ger and
_~co depois pelo advento e generalização da máqUina. O rQpid
_:gresso da técnica industrial, o fácil alcance de novos mero
::. e a c-rescente acumulação de capitais nas mãos dos donos 0'-
__ r-esa e é fábricas, os quaí.e não ...maí.s necessi tc:ry:nmdo ~esmo, n~!
:.o dd trabalhad.ores colocou a estes em si tuaçao de na o po~e·'

li vrement e manifestar sua vOfltade, ao discutirem as condi-,
.=s de trabalho. A máquí.na substi tuia milhares de braços, for-
a a redução de salários e o a·wfiouto das horas de serviço~su,

-'::"~ando os operários a optarem entre as vis condições de trab;
__ J que lhes eram oferecidas ou 3 completa miséria oriunda d<
-9~prêgo. '

. . Danada mais valia, como se vf3, a liberdade polít;.;
-Juríd~cat parq,ue faltava a liberdade s6cio-econÓmica,sem

_..:.c._ o ex~rcício daquela será sempr-e dotur-pado , O trabalho te.
:"-se maa.s pens.oao e a :fadiga deeorrente das longas ,jo:rl!iadaB
:. tra;balho a baLava o sistema nervoso do operáriO, embrutecend

--e o espírl to -e enf'raqi.lec.cndo--lhe o corpo. O gozo dos prEze'
_:3 espirituais e materiais da civilização corrt í.nuavam a ser U
-:::.:tioproi bi~ 12a::a o pr oLetar-í ado , porque, embora li vr~, em ia,
- 'ia ordem JUTíd1.ca, corrt Lnuava a ser um es cravo do s í.s t ema e-
__~.w,:i_cov.í.gcr-arrt o, Era o estranho e enigraático encontro da ni
3za com o progrcaso, como o recordou Henry George'l
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No início do século passado, já se abandonara a
"=-çãoreligiosa do repouso semanal e as longas jornadas· .de

_ alho atingiam a 16 e18 horas.
A reação do proletariado, quc·então começara a

:-:_izar-se,.sobrptudo nas cidades ;i.nglesas, alemães e fr$'nce
....nde haviam grandes concentraçãoQs industriais, aliceJ7çarãm
::-açosde alguns sociólog2s da Gpoca. E surgiram ás primei-_ :"..ei8atinentesà limitaçao do tempo de trabalho, dentro as

z.s cumpre destacar a da jornada de dez-horas (Inglaterra -
--j França- 1848) a do repouso semanal (França, 1814; Suiça,
-:. Alemanha, 1891) e a de férias anua.í.s (Inglaterra, 1872 -
-::,'a, 1919).

Conforme s.alientou Oliveira Vianna, não foi o ido
digníficação do trabalho humano que levou diversos Esta=
abandonarem sua atitude passiva frente às relações entre

_2gados e empr0cadores, se:nãoo intuito de -preservar à -cap§.
-ie produtiva do homem-máquina e a proooupação de subsistir .

-; a dramaticidnde das lutas sociais que se generalizaram. E.§.
==-!lalidadede restaurar no trahalhador sua díghididade de= a humana s6 se configura, em 1919, com o Tratado de Versai

que consubstanciou~ em grande parte, os princípios conti-
LSS enc:l-clicas"Rerum Nevar-um" e "Quadragesime Ano", afir-
~ que o trabalh~ não mais poderia ser tratado como simples
""doria.

•
Compreende-se por isto~ porque sbmente no século

zso procuraram Ds Estados enfrentar e resolver o problema
::"azeresdo trabalhador. Quando, já no SGcuio passado éle

com tOda grav~dade e relevância das questões sociais.

FUNDANIE:tTTOS .DOS REPOUSOS OBRIGATORIOS ]2Q TRABALHADOR

Os fundamentos e objetivos da limitação do tempo
-::-abalho se idontificàrp.,em grande parte, com o s da recre.§.

-'=0 trabalhador •.Daí _por que se afirmax que sem o aprovei t.§.
adequado das horas de lazer do trabalhador, os repousos
lei lhe aas eguz-anão poderão atingir suas fino.lidades.

SQ~do o emin~nte jurista alemão Ernesto Krotos-
a instituiçao dos r-opousoeicbr-Lga t õr-Los do trabalhador

=--stetinadistribuição adequaôu vdc tempo dedic8do ao traba-
3 do que se emprega para o descanso, fínalidade que se GO~
-o mediante a limitação legal do primeiro. O Estado toma m2
s para impedir abusos consistente.s em ocupar os trabalhadQ
_or mais tempo do 'que o conveniente, ou em hóras Rue deve-'
ser dedicadas ao descanso, medida q'!l-e,corno parte < da poli

-rl!balh:ista~porten.em ao direito administrativo do traba -
A essas razões de saúde f.ísica, moral e intelectual se jUf!

- , nos tempos moder-nos, outros motivos de ordem oconômã ca '
-':.Üadosà d.e~ocupçaão". E conclui: tiaproteção do ~empo de
raLho se realiza pr'LncLpaLmorrto mediant e a restriçao do tem-
--dicado ao trabalho, e, s6 por ex~eção também na ~orma ue·
~~entar o tempo destinado ao deacanso"> o que dons t í tuã "

~~tao de uma impoTt~ncia inestimável, já Que o mal uso qu~
-:.strabalhadores faz em de auas horas e dias de descanso poe
:-:=rigoa obra social e cul'tural que se deseJOU inicia'~ com

- ..:gulam.entaçãoLega'L da .duração do trabalho".
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Também o ilustre prGféSSOr espanhol Garcia Oviedo

:"!lalaque "ao Estado interessa que sua pcpu'Laçâo não degene-
~, para isto, era de evitar o desgaste que no organismo f~si
_roduz um regime ne trabalho 'sem repouso • Interessa-Ihe,aig
que Q n.í.v'eL de cultura na o decresça, procurando que um :!lis-
de do soanso proporcione ao espírito ocasião para iluiS/trar-

/

Como se infere, portanto, são diversos os f,ins ob
-:"vados pela instituição dos repousos obrigatórios do traba =-:'0r:

•. a)-de natureza bí.ol ógã ce , eisq\le visa combater os'
-Lemaa Esi cofisol6gicos or-í.undosda lfladigae da excessiva r§.
-~lizaçao do serviço;

b)- de caráter social,por isto que possibilita
~~abalhador viver, como ser humano, na coletividade a que

_~3nce, gozando os pr-az er-eamateriais G eSi:ürituais c.riados
:=..:. c.í.ví.Lí.zaçáo , entregandQ-se à prática de atividades recre~

_-_s, cultuxais ou ~ísicas, aprimorando seus conhecimentos e
_--:"vendb,enfim, com sua família;

c)- de índole econCmica,pDrquanto restringe o
~~~prego e acarretalpclo combate à fadiga, um renüimento sU-
_:"0rna execução do trabalho.

Conforme bem demonstrou o emérito Alfredc Pala -
--~, a fábrica contribuiu decisivamente par-aa degeneroção da...
::.,podondo, contudo, ser atenuado êsse mal, desde que os go-
_::.os se preocupem com a saúde dos-operários,' seja pelo res-
~~o à sua persor~lidode humana, seja até por sua s~gnifica ~
_ econômica. A fortaleza c o bem-estar dos povos, sua supe-

- ~idade física e psíqUica, depenQem da saudee da alegria drn
-2!lS, exigindo, assim leis contra.a fadiga que esgota e deg,Q

É inquestionável, outrossim, que a.excessiva divi
do trabalho, e a mecanização dos respectivos serviços im -

- ao trabalhador um emprego deSi:1ropercionalentre a ativida-
=uscular, a cerebral e a nervosa, daí advindo a fadiga que

,:"litao organismo .•E se ao trabalhador não f~r ass egurado r~
-ao compensador que lhe permita retemperar as energias físi-
-_ revigorar o sistema nervoso e dedicar-se 8. prRtica de ati

- _:des diversaE! da quo executa em serviço - é obvio qy:e os
-_~enos patol6gicos produzidos pela fadiga çoncorrerao para
:struir seu organismo, tor~1B-lo um eterno exaltado, extormi
_-lhe a alegria d~ viver e de trabalhar, aumont a'ro númer-o de
_~dentes, prejudicar a execução do serviço, reduzir o rendimeg

-- do tra,?alho~ criando enfi~, uma sér~e de maLos sociais que
afllg?m aqueles que crem no surglmento de um mundo melhor.

Razão assiste,como se v~, ao sociol6go João Lira
_-:-:10, quando aaaí.naLa que "o acúmuâ c de at ençáo cSulpromete a

__~ole, estereliza o sentimento, desperta inclinaçoes para o
~~io, arrasta a vontade de Gbeõe~ar-se o homem das fontes do

-:~reio aviltadas pela prosti tuição~ Quanto mais inte:n.Ramente-~balha, maior necessidade de evasão necessita o hOille~ para
_:,rigiros males,biológicDs :iperentes ao trabalho" O-

Seg~do defj.nição:!de Jorge .de.Abreu Pa~va - que-:.ntotem estudaaq os problemas da patol.og.í.a ocupa cdona I. na
::especialização de médico do trabalho - fadiga -1\ é a diminui

\
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20 do poder funcional dos órgãos, provocada por eXCessO e tra
alhD e acompanhada da um mal-estar característico".

J

E, explicando como sobrevém a fadiga "física, escre-
":;: "dur arrt e o trabalho acumulam-se nos múaucu.Lca 8'3 +oxf.nss e
subs tâncã as nocivas diversas, pr oduzí.dne pelos processos ql'.Ílr.i-
c c s orgtnic os ,que a compariham a c-::mtração e o relaxamento ,das fi
::-as musculares; dessa. fcrl1k'l intoxica-se pouco a pouco a .r-ed e -

rcr-vo aa muscular e mesmo os centros nervosos maí,s distantes,co-=~ o cérebro. Inicialmente, o trabalho causa ill~ fadiga fisio-
:~gica, que é uma reação norma! ao exercício, e que cede a um
_~queno descanso: há hipertensao devida ~ maior atividade circu
~:.tória ,necessária para satisfaZíiXr à s necessidades musculares -
'::"3 maí or- oltigemização durante o trabalho, e isto a umorrtc a tem-
=- ::ratura do corpo, notando-se ace Ler-aç áo do rítmo card::r~co au -
_ :nta pelo mesmo motivo à amp.l í.a çao dos movimontos respirat6rio:
~, ainda para satisfazer a oxigenização, aumenta o número de gl
'.::_losvermelhos do S8n~ue, por polici temiét componcador-a , O grau~
. :;guint e de fadiga' já e verdaà.eil'~:ment e patológico - é a pros -
~~ação, em que a função cardíóca torna-se insuficiente para a-
~:~der às neccssidndes exe8sivas do ttabalho, havendo portanto,
__.í.po t ensâo , hipotermia e taquicardia, com aumento do númer-o de
_::7ir:1Cntos res pira tóri os, o que s e traduz por ligeira d.íapn é.í.a ,
.;!. c·ongestão venosa renal, o que prejudica a eliminação dos t6-
xí.cos cí.r-cu.Larrtça no sangue, onde .aumcn+e portanto a taxa de aHt
_:níacos alcalinos, uréia, ácido úrico,etc., com hem6lisepor
'::struição dos glóbúlos vermelhos; a ação da insulina pancróa ti
-:, é assim dificuldtada, tornando-se onLâo irregular o metabO.Li,ê.
== dos açúoaros, as perdas de calor por termólise tornam-se ma-
:,:1'es do que a pncduçâo de calor por t crmogênes e , crrt ranô o o o,!
;:~ismo em car~ncia metabólica, que se traduz clinicamente por
-st enãa e ca quex.í.a j alóm disso, a prostração dLm.í.nu i. as reações
=~sculares em tempo, f1rça e intensidade; e provoca dcbiliQadv
=:-'3 eular das 'vias digestiva s , o que trsz indigestã'o, c.i spe.i!sia
: ?risão de ventre; por último, diminui a atenção, o que pl'cdi.§.
_ --:8 o :Jperário a sofrer acidentes do tir aba Lho", Há out.ro gl-au
.:.? fadiga: e "surmenagell, quando sobr ov ém irritação do sistema
__:rvoso; e, finalmente, a estafa, quando sobrevém, transtor110S
-' "., 1_3_quicos: e o mesmo pssslvcl, nos casos extremos, o co apso c~

~~2.CO, sendo a causa m;;rtis êar-ac t or-Laada pela rigidez cadavóri
: rápida, com os cap í.Lar-ca dl Lat.ados e o sangue dificilmente
_' : gulável" •

Está hoje compr2vado, 'por dados estatísticos e es-
- -.::'os científicos Lnd.lecu t Iv eLs , que no r egime de dez hOI'3s
~::'::rias de br-aba Lho, a p.rodução do operári~ decai ba aaan te ~a
_'.::1'ta par-a a quí.nt a hor-a de tr8b::ühoj sobe dq sexta par a a se-
-=-~a, como c cne equônc Ln do Lnt or-vaLo da jornada; Tfl3S na oí.Lr-va ,
_:r..a e décima p.oras dooai novamente a. produção, cumprindo notar
:~e durante a última h~ra o trabalho dü operáriO rende menos d

_~3 rendeu na quarta hora. Já com a jornada de oito horas, de -
::. um pouco da terceira para a quarta hora, mantendo-se,porém,
_-;.:::seque inalterável após o intervalo que divide o dia de tra-
:="ho. Disto se deduz, por cons eguí.nt e , que o organismo do tra-
-="had~r suporta um máximo de desgaste, além do qual o seu tr3-
~="hoSe torna, pela fa~ga, prejudical e improdutivo, Lmporido
~sim a limitaç~o da jornada e, como corolario, o repouso res -

-:',,a'ador das suas energias.
Oorrt.udo , s e o operáriO pode r ecup ere.r di.àr-Lamen'te

capacidade de t~abalho pelo descanso inativo e aproveita -
:~to adequado de suas heras de Lazer , certo' 6 que a repetição
ste fenemeno impedirá, progressivamente, a total restauração
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~ adequada da vida e da sáúde dos trabalhadores" (Item III,a-
-:"""'eaB,) e "a garantia de alimentos, habi tação e facilidades de
-ar e í o e cul tu.:ca adequada s" (Item III, alínea i) ~- - --

Emverdade, não mais é lícito às ~açõesdeixar de
__ no operário um ser social que deve, igualmonte, participar
_ "t6él.asas ati-vidades que configuram a vida em sociedade •. E um,
-.s finalidades de repouso do trabalhador 6, justamente ,a de' fa
-: tar-lhe e a t,é es\timuJar _'-lhe a vida em família, a rec::r;éação- ,
~sica ou espiritual e o aprimoramento da sua intelig~ncia.

Os ob j eti vos de na tur oza 'social dos descansos. do
-_ ·balhador são hoje oonsiderados de tal import~ncia, que a CO!};
~_ação dos seus tins sociais criou um novo problema para Os Es
-~C>s: o da adequada utilização das horas de-folga do operário-;

sob o prisma individual ou familiar, quer sob o aspectó
: interêsse pdblico. l!;sse propósito já foi manifestado pela O:
.:__:'zação Int'crnaoional do Trabalho, sendo ;inúmeras os países .
3 instituiram órgãos inownbidos de supervisionar ou criar os
_::.os indispensáveis ao conveniente aproveitamüuto das horas de

_ z er dos trabalhadores e SUEt S Llm1lia s , É que tal prática c ons
_-'.2i condição essencial a qu e Õsses/ r-o poueo s atinjam sua fina':'
::.-ade. .

Ademais, a recreação do, trabalhador desempenha ain ...
relevante papel na sua educação social, ensejando a-oriação

_ ~ábi tos culturais, artístioos e desporti vos ne'cessári os à bo
_...!.açãomoral, espiri tua 1 e físi oa do homcm, concor-r-endo dec í.s
cen t o, pela f'ór ça educ atLva d ê s s ea bons hábitos e ooa tumea j pa

c. que, nas oomurrí.dad ee de trabalho e nos lares operár;ios,saib
osso. o trabalhador viver oom dignidade.

Não se pode negar também, que os'repousos obriga-
- :'os do trabalha dor, a 16m de' valorizarem econômí.c amerrt e o hc-
_~, pela preservação da saúde e pelo aperfeiçoamento das suas·
cu Lda des intelctuais, acarretam, ainda, um rendimento superio
G execução do trabalho. t eloquente, sem dúvida, o fato invo ....

:::'0 por Charles Gide; "Os países em que são praticados os dias
~ trabalhosmais curtos - Austrália, Estados Unidos, Inglaterra
mesmo tempo são os oaíses de mais alto salário e mài.or pr-odu-

~ • Sbmente, para que-a diminuição do tempo de trabalho dé bon
sultados, são preoisas certas condições, nem sempre preenchi

~s em todos os países - boa vontade dos operáriOS e aperfeiçoa
aat,o dos instrumentos do trabalho'f.

IV- OBJETIFOS DA RECBEA~ÃO DO T~BALHADOR
A simples l;:Lmitação do tempo de trabalho, COm a

:-sequente instituição de repousos diários, semanais e anuais,
atende aos fins que suborinaram a universilização dessas. m

::.das de proteção a~ trabalhadDr. t necessário,por isto mesmo .
_.e parte üesse tempo seja utilizado pelo trabalhador em ativió
2", a que naturalmente se sinta LmpeLd.do (por inter~sse inato o
:tivado) , a fim dê que sejam satisfeitas suas necessidades fi
..: ". . .z.ca e , paa.qua oa s ou s oca aa s ,

De um modo ge:r:::tl, os organismos criados nos diver
cs países oomo encargo de supervisionar ou executar as ativiCl
~eS tendent es a melhor •. aproveitar as horas de folga dos traba
~adores e de suas famílias, objetivam a eduoação e arecreaçãç
:s que Lrrt egr-amas respecti va s comunidades operárias .• Mas, se o
~sos, conferências, círculos de estudos,etc., constituem pro
~ssos diretos d- a r crea ão não corres



· 63-

__ .-3 simplesmente a divertimento, como muitos sur;õem, por quarr-
:3 processos que utiliza objetivam em re1açao ao recrean-

a)-
b)-

c)-

elevar o seu nivel educacional;
restaurar ou preservar o seu equilíbrio bioló
gico;
proporcionar sua r~ior integração social.

Essas fiaaliiades configuraram as diretrizes do
--..:1. o qual empr-eend í.a d.1versões como simples processos de mo
v : ~'a:2, destinados a integrar os trabalhadores nos sistemas de
~~çao informal ou de agrupá-los e aproximá-los dos cursos m@
_S pelo pr6prio Serviço.

- :::insedl3-cacion~is
No que tange ao objetivo de elevar o níVel educaci,

- io trabalhador, é inquestionável que as bilhliotecas, os cLu
::3.emúsica, as. ,visitas a museus, o teatro, o cinema, os espe
-:.:os a r t í st í.co-onua í.oa í.a , etc., consti tu em processos educacio=

_3 por meio dos quais o recreando se instrui sem apôgo aos
_~':'ios currículos da educaçãoforL~al, mas com real aproveitame!!;
,~_as lições que emanam do instrumento que, por motivação in -
____seca ou pro vocada , escolheu para sua s horas de Lazcr , E,co-
-::2-11 acentuou o ilustrado professor Lourenço Filho, nessa ins
~-:'20 ativa, "a educação é posta em t ô rmos funcionais ,com aprQ
~:'-::::.mentodas fdrças ínti'.TIas ela pe r-ao.naLfdade , a s sua s ,tendtn-
_3 profundas, os seus i~pulsos na+ur-a í e , , Todos hão de""ser di-
_~~~os e aproveitados. A organização do pensamento aparece co-
:'ns trumento ao serviço da v í da , não como seu opr esao'r " • "li bo.
-::'7ação cria nos 8ducardos um estado que 18va à atividade de
:::5.a , como se ela fdssc de oacá t er- Gspont~neo,produzida com

_:-:ido criador. O'estado dessa ativià.ade é o mesmo que a cr-Lan
~~resenta quando está brincando. T6das as capacidades do edu

_~.D estão então o. cape r tr das. Nada o distra i .riada o perturba -;
racemoa fadiga se torra sensível. Téda a personalidade está

, dirigido, ou integradc por runsentido, que d domina. E s6 e!!;
~ podemos dizer que a atividade se~a plenamente educativa,poi!
_ a experi ência nela s e r (>organiza •

Tanili&ma eoucação física, seja por meio da ginás
- __ ou pelos jogos daapor ti vos, correspondo a um processo que
~etiva a educação plen[ ou integral do homem. Conforme se e~
-::ressou o Prof. Oarneir,) L::cão, Ilfa função primordial da educa-

-:; na sociedade de hoje ( antes ajustar, unir,que diferenciar.
_ ~ educação física é tomcda no sentido de educação total, na

:~ o físico, o fisiolQg:co, o psíquico sintoni?am nwna atitu-
narrnoní.oaa de cr-es oí.mor.t o e de expansão. E essa educação fí

_~a, no sentido total cor~orta os aspecto~:

a) - Fis ic .:)- »eLo r evigorament o domúsculo, ordena -
:.:n.uscular, pelo aêrcscir,tento de f'õ r-ça , pelo aumento de habili
-:'e e de agLlidao.e,pela maior energia física e nervosa;

b)- Mental- pela atcnção,pelo julgamento,pelo ra-
:...:-cício,pela imaginaçao, pela, decisão,pela criação.

·c)- Moral- pJla obedi~ncia ~s regras do jÓgo,pelo
-:-_--:.guefrio, pela coragem pela flbrmeza, pela resistênsia,pela
"_~a, pela perseverança, pela paciência,pela resignaçao;

d)- p0cial- )elo reconhecimento do justo,pela sa-
-~sfação do instinto greg'rio, pelo desenvolvimento da integr~
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çã o, pelo espírito d e serviço, pe La aaeoc í.a çâ o , pela .coopera ção,
pela solidariedade".

Não se' pode no gar , consequêntemente, t.aL como pro
clamou o 111 Seminário Regional de Assuntos Sociais; promovid3
pela uniãoPanDmericana, em.maio de 1951, na cidade de P0rt'J !:.
logre, que lia meLho'r motivação para o d os envo Iv í.monto cu l tu.ra L
e social do trabal':'lador é o emprêgo da recrcaçao QUo deve ter
sempre o sentido educativo e procurar a participação do tDGba-
lhador em tOdas as atividades". /

b)- Fins biofógicos
~ - -No concernento Q preservaçao ou rostau~açao QQ Q-

quilíbrio bio16gico do trabalhador - oú~r~dos objetivos da r~
creação c~mpre recordar qu e e excessiva divisão do trabalho e a
mecan.iz aça o dos resPecti vos serviços Lmpõs ao trabalhador um eE!!
prego desproporcional entro a otividade musc~ar, a cerebral e
a hervosa, dai advindo a fadiga que debilita o organismo;E se ao
trabalhndor não for a es ogur-ado r opouao componsador 'que lhe per-
mita retemperar as energias física:" revigorar o sistema nervo-
so e dedicar-se 8 :9rstica do- atividade.s diversas da s que ox ecu-
ta em serviço,é obvio que ss fenCmenos potológicos, produzidos
'pela fadiga concorrerão psra dostruir seu organismo, torná-lo
um eterno exaltado exterminar-lhe a alegria do vivor o do tra-- ,~
balhar, aumenta,r Q nUmero dG acidGntGs,prGjudicar a execuçao do
serviço, redUZ1To r-end í.monto do trabalho~ criando,enfim, uma
sériG d e ma Le s sociais QUGtanto afligem aqueles que cr-êm .no sur
gí.mcnto de ummundo moLhor-,

Como já tive ensojo de recordar- "Quando o traha-
lho 6 exc eas Lvo , a. parte das horas des t í.na da s ao Í'GpOUSOnêío é
empr ega da em a ti vidLldes que c on cor-r-em para eliminar os rGs:':dl':'0s
da fadiga, im.possível !lerá evitar a scumuIa cfio das toxinas or Lrn
das das transformaçõe's psicofisiológicas gcrçHlas pe Lo tro.ba1.hc'f:,
É qUG o d cs cnn ao Lna t í.vo - o sono ... por si s6 n30 é auf í.c i out c
para eliminar a fadiga do trabo.lhador; ao contrário, a prátics
de a ti vid~ do de ~n~ole d~vej'sa da ~XGcU"tada.n~ l~ bor 9-uoti ~i~r.lq,
torna-se lmpresclnv.ível a m+nu t cnçao do oqu í.Líbr-ao pSlco-flS:-.O-,
lógico do tro.balhador. nní p~r que~Qentuei, em tese aprovads P2
10 11 Congresso Americano de medicina do Trabalho, realizada. po
Rio de Janeiro, em setembro de 1952 , QUG"na utilizaç80,pGloc
. trabalhadores das horas dG 18zer, é importante que se atendnà n§l..
-turGza dp serviço roalizC\do no trabalho quotidiano, suas tenéJ~n
cias G bí.o tLpo" ,visto qUG "enquanto os exercícios físicos eao
indispensáveis à~ueles Que exercem suas funções quotidianas com
.gr-an ôc con t r ó Lo 8 mecanismo ou de monótona e corrt í nua da at cnçâ o
tornam-sG os processos de recreação culturnl mais 0oonselhávoi§
par-a os que t r-aba Lham em se r-ví.ç os que ex t enuam os müacu.Lcs G na o
exigem o ompr-êgo da s funções c cr ebr a í sv , .

0)- Fins soci:jis -
Os fins eocf.aí.s da récreação-- terceiro dos obj Gti-

vos mencionados- que se traduzom na maior integração do recrGag
dO'na comunidade dG que ó parte, devem SGr publinhados como um
sos s61idos fundamentos da recr'eazão do trabalhador. Em ver-daô.c ,
o 86 fator de concorrer a rGcreaçao para possibilitar ao tr2ba~
lhador vivor, .c omo SGr humano , na co Le t í.v.í.d aô e a qUG pertGrJc8 ,
gozando os pr-az e+e a materiais e espí.r t tUE, Ls criados peLa C3.7t-

• - ..L. ~ , ,. • • - t· ..., -'-:j azaç a o , enGreganv.o-se a pr á t í.ca de atlvlc'ades r-ecr ea lvas1...;1.L;'.-
'tur-a í.s ou física::.:, a pr-Lrao r-an do seus conhecimentos e conv.iv er âo ,
enf í.m, com sua faJfl~Clia, bastariB parco j'J.8tificC1r 13 prolifG~Dç,sO
dG centros sociaie ou de recrGução. QutrDBsim, nunca é dGm2is rB
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que ~sS8,S 6cnt:t:"Os estimulam à maior intcgração social, do
_creando, ensejando 8 criaçco de h~bitos culturais, artísticos
'::'esl)ortivos necessários ~ boa f'o rma çfio moral, espiritual e fI:

..ca a.o homem e concorrendo deci.si vamcnt o, P,õ1Q ferça educá ti va-
ss cs bons hábitos, e cons tumce ,pura que, na s comunid ad es de t:;:,~
::"":'"10 e nos lares opor ár í.oa , saiba e PQssa o tre, ba.Lhaô.o'r viver ~.
=. dignid2do9 E., como egplendidamcnte escrevu Henry Wallace,"o
_=-estar moral.sÓ atinge a sua significação máxima quando . se
::lete no indivíduo e este só atinge o seu JJ18is"comp Lcto dese~
. ::'vimento quando compreende, per~(ü tmnent e a maneí r-a pela .quaL;
=0 indivíduo, se in~egra na atividade de todo o organismo so~

=-.::.111 • .

V-:@ERCICIOS

- Razões que justificam a recreoçso como imperiosa necessidade
do trabalhador.

- :ntroduç8o a o Direi to do Trc.balho"-Orlt::tndo Gomes.
"Duração do trabulho e Repousos Remunorados"-A. Sussekind.

- -As novas diretrizes dapolític8 social"-Oliveira Via.rma. _
- IIDq necossi dade da recrcc' ção para a manutenção do equilíbrio

bio16gico do tr8balhador11- A. Sussekind, I. Ponna Marinho, e O.
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Importi1ncia das atividades de natureza física na r-ocr-oaçao
pana cr-ía nça aç adoLeec errt es e adultos.

- Restrições aos exercícios analíticos na recreação infantil.
r

1- Papel das 0 tividades naturais na Vida do homem.
- Exercícios.

- Bibliografia.

1- UlO?ORTÀNCIA DAS ATIVIDAPll§ DE NATUREZA :.\TSJCA NA RECREAÇÃO

-)- Para cr:i,anças-'

Estudando as condições da crescúnento da criança
ssim se ma:n.ifesta I'ewey: "Dirigindo ao ti vi dade de seus membr-os
is nov o-s C determinando.:..lhes, por. ~sse modo, o futuro, a socie-
de defino o seu pr-ópr í.o , Uma voz qttú, em dada época mais t.ar de.
es es jovons constituirão a sociedade de seu tompo , a na tu.r eza
sta úl tíma depcnderá em grande paca La da Qriontação .~ada· ante-
- ormorrb o, ~ a td ví.ô.ad o infantil" ("Democracia e Educaçaott) .•.

Durkheim cOllsiderou a educa2,ão como "a ação exerci-
pe'lzis gerQçõo.s adultas s õbr-c as geraçoes que ainda não. se en-

.tram preparadas para a ida socialr teu por objetivo suscitar
es envoLvcr' na criança certo númer-o de est;:1dios físicos,inte -

ecuua í.s e uor a í.a , r-ocLamados pela a oe í.oda do pol í t í.ca no seu CO!};
to o pelo meí,o espücic.l a que a c r-Lança r;articulEtrmcn t e se de],

U!:~" • I$tosignficia que "longo da educaç ao ter por ob j ot o fu'li
~ ou prinoipal o indivíduo e seus interesses, ela é, a cí.ma de
ão , o meio' pelo qual a sociedade r enov s 'perf,:::i,.to.l'ilonteas condi

- is da' pr6pri a cx.let ênc í.a ti ("Eduoa ção e Soei oLogí a " ) • . -

Ê int~ressante notar-se a grande seffielbEnça entre
palavras de Du.rkheim eo conc cí.t c dd!.Dewey, ambos at r-í bu.í.ndo
aocí.edad e ra pel pr-cpcnd cr-ant c na educação. '

,
Cabo àsociedG.de ô ot ormí.nar- os f-ins da educação

~Q a_civilização.·seencontra em corianan t c mudança, para que
caç ao possa servir ~ aooí.c âado , é- pr ecã so Ulli're-ªJustarncnto
tínuo dos meios aos novos fins propostos. E ~stG~ o motivo

10 quaL jaI!wis os pro gr-amas pcd er-âo ser imutávcis.
-Comodiz muito bem Dewey, dirigindo a atividade de

membr-osmaí e novos e detcm:iiinélndo-lhefCl,ror' ~sso modo, o f~
G-!f. a aoc í odaô e dcc orm.í.na o SQU pró'orio futuro. E a natureza

_ scc.í edade do amanhâ ·deIlondorá 1 em gral1rle osca La , da orienta-
:, que howe a geração a duLt a 1mprim.ir à atividade infantil.

a,
\
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o quo int erossa ,pois,. nã a é que a criança aprenda
_~te ou aquêle exercício,mas que, por inter~édio de atividade f;
::.ca aàb í amerrte orientada, al, caric e o máximo de' seu dos onvoIv í.me:

-~ psico-somático. Não interessa que a criança -nprehc1a a técni-:
': da corrida, mas que corra: não-queremos que ela aprenda à te.
r ; a do jego, mas que j-ogue•. Os exercícios analíti-cos, forrrois,
_.:..steIilistizados, que t anto se pr cs tam ao ensino, não constituem
-:iví.d ad e indicada para as crianças normaí e , Ela .não quer mexer
_:i.meiro os br aç os, depois us pernas e a seguira tIonco; ela do
2ja mexer-se t~da, inteir2®illlte, de ur~ S8 vez e nao por parce

=--_s; ela não pode atender ~s necessidades de cada órgão de -p.e
_, ela precisa atender ~ n8cessie1ades de todo o .organismo si

_llt ê"tneamen't e, -
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- .A recreação infantil, por intermédio de agentes d.

z.atur eza física, deverá objetivar o desenvolvimentopsico-somat:
_) da criança e a sua integração nà sociedade, utilizando ,para -
_ 3S0 atividade fís ica aa dâa e interessant e por intermédio da qu.
::'_2 alcanc,andoca}Xl cí.da do fisi ca e 'Lwntal para resolver seus pr .
_:,,'ios pr obLenae e apr ender6 a usar t~das a s suas qualidades, intJ-
::"::'I]?entee cooperativc.1118nte,.creparando-se assim o futuro cidadão.
-:.._:.e,para tornár-s e bem nonbr o ela comunidade craque vive, deverá
cr útil a si meSI'JOe aos seus semelhantes.

Não devemos, pois, _en~inar os exercícios físicos
_ cr i ança s, lIlSSdar-lhes atividade. f LsLca aà bí.amorrt o orienta-
a , de manoí.rà a lhe s favorecer o desenvolvimento físico' e men -
--1.

Il1fel'izL1e:ote essa finalidade1. muitas v êz ce , é ôo tur-pa-
_~ por a quê Ios g.ue se deí.cam à r ecnca ça o ou mosme pelos profes -
~res de Educaçao :b'ísica menos esclarecidos no sentido em que d-

--...:1orientar a sua atividade. AlglLl1.salunos egressos de eacoLas"
_ pccia lizado.s em Educação l!'ísica., alcançado o diploma que os h~
::"lita &0 exercíQio da profíssãq, preocupam-se,não em orientar I

ss í.atzí r- ao ô es envo'Lv.í aorrt o físico' das crianças que lhos sao
nf ía das, :G::as em lhes ensinar toJos os exercicios que aprende -

_:'::1 ôur-arrt o o curs c , CCJ~:lO se a suo tarefa consistisse em trans
_= z-ma.rcada cr±anç8 em prof es aor- de Educação l!'ísic a. E, .as sLm,

invés de .êducadores, fazem-se meros instrutores.

o exercício analítico comanda coercitivamente
movimentos da criança, mas não os ed~ca; e a criança necessi

-:3. de liberdade de moví.racrrt oe para dar expansão ao acúmu.Lo de l~
__3rgias de que é repositório; aos instintos primitivos que apr,S"
~nta- comparados aos dos se~vagcns ~, aos impulsos sexuais que

':3 transf~rem ao yigor que' empregam nos exercícios G que se sul:
::":':1amcom à prática d ê s t ce , A crian2a nãQ quer a teoria do exe,E
:~o t quer exercitar-se;a criança nao quer a técnica do brinquf
. o, quer brincar. Poderaos repetir COIllRous soau , paladino da li .•.
'; ordede da criança: "Não se deve obr-Lgar a um menino a fi car
:..-.LanclC'zêLe quer ir, nem cvns-tran€S~-lo a ir quando quer fica,r o~
.-:.;está". E~ referindo-se à s crianças; llÉ pre.ciso que eIa s s81-
-:2:n, que elas corram, que elas gritem quando tenhma vontade".

Quando dí.aem oe que os exercíci os fís ic os n5 o deve
.,.er obj oto de ensino , não pretendemos impedir que os aLunoa aê
·_tliram a habilidade mct or a consequente ou apr-endan a excutar c;
:.etamente qJJil. ou outro, ou mesmo todos os moví.racrrto e j pr-c'tenôemos
::"st·osim, que o professor não formalize o s eu trabalho ,não o
-:ransforme em objeto de ensino. O pr-of easor- não deve estar pre.s;,
_~pado em que as crianças aprendam o s exercícios,mas, e sobre-
-udo, que realizem os exercícios;que trabalhem físicamente,que
_stimulem as f'unçôe s de tOG.2SOs seus órgaõs .•

I'
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)- ~ara adolescentes-

Do mesmo ~odo que as formae de trabalho físico i
"_~cadas par-a .a recreação da cr-Lanç a IJ.lÜ tas vezes nãocorrespon"
__em à s S1;~::US :::;,c:G:Jsidades e desejos. +ambám as ut.i.Lí.z.adas ')ai!i'a
. recreaçap de adolescente não sat:i.sfazem às exigências quo e
-e reclama. O professor de recreação ou o recreacioni§.ta pre
~~sa conhéeer bem o de que o jovem, seja do sexo masculin1>sej
.::..~feminino, carece, a fim de satisfazê-lo integralmente ,de o
:.~entar, no melhor sentido,. a exploração de tÓd8S as suis quaL
::'ades físicas, psíquicas e sociais. Necessário s e torna que
~iolescente seja levado à atividade física não sob coação" ma
:: r quo sinta que não pode prescindir' dá mesma para satisfazer,
~zigência s imperiosas de ordem física, nela encontrando fonte
:~azer' para o espírito e motivo para desenvolver o sentimentõ
__egário. Mantemos o nosso ponto de vista expendido na par~.r
.:ar-ont o à recreação da criança, de que Os exercícios anaLf tj.co
<onst r.tu em f orma de tra15alho físico muit~ pouco atraente para
~olescentes,pois a repetição do mesmo ~ovimento torna o traba

- __o mon6tono, fas.-tielioso. e, sobretudo, individualizado. O aelo,
:escente precisa desenvolver a capacidade de mobilizar pronta"
r.ent e os seus recursos para o :fim de noso.Lvoz- com o pr6prio d,
:-:upamento de que dispõe: os pro bLemaa que se lhe apresentaré:
.. classificação de 'Claparede sÓbre os trabalhos força dos tem ,
2'J.a aplicação também r-e.Lat Lvamerrt e a muitos dos",exercícios fís;
_~s incluidos nos programas destinados à Educaçao Física dos a·
"8Iescentes. O adolescente repudia fazer com que, tqlvez com mi
_vs intensidade que as crianças, se~ organismo trabalhe por pal
_olas, isto é, queêle movimente pr~_meiro as perna s p a seguir
_ tronco; na criança e'ssarebeldia ;:~mai s pronunciada .rna s 81a
.:.so deixa de existir, ainda de forma ir..tensa, nos a doLeoocnt ce

, O professoer de re8Y'eação ou r-ecz-oaoí.oní.s ta c"' _
nnec endo as ne cessidades físicaS, pe í.qud.ca s e sociais do adoleso"
t e estar,á em condições de muito bem orientar a sua r-cc.rca ç ao ,

" Identticamente ao que ocorre com as crianças,os ex
~::cios físicos não desverão constituir objeto de ensino nos pro
.;ramas destinados à recreação dos adolescentes. Não interessa
:1."J.eê s t ce se limitem a 8",render o exercício, mas que, por Lrrt e;
__édio da a tLví.dade física racionalmente orientada, d~m-trabalh
o organismo, eat.Lmu.Lando-Thet6das as funções, e- desenvo 1verl.d

-lhe t~das as c apae í.dado • Muitas vêz ea , quando um exercício é
_rendido, deixa de tcr valoreducativo, como no caso dos exêrc
cí.oa assimétricos, que so são"'úteis, enquanto o indivíduo $:~ e.
:::orça para realizá--los sem o conseguir. A.ssim que logra t.aL i;
-:;ento, a ae í.m que o movimento se a utomatiza, cessa o valor educj.
-:;ivo e necessário se torna lançar mão de um exercício maí.s com-
~lexo. Os exer~icibs analíticos podo1'~o ser realizados pelos a-
dolescentes, mas não con titu0In a f oz-made trabalho ideal para
essa fase, salvo quando se baseiam em determinado interesse 6x-
trínseco quase sempre de caráter individual, como por exemplo
:> desejo de engrossar as pernas ou Os braços, diminuir o abdo -
n em, ampliar o t6rax,etc. ,- o que não lhes retira a natureza de
ginástica corretiva, com que os temos identificado smapre nes-
te CDXSO.O adolescente tamoém n~o gosta de mexer primeiro OL
braçosL depois as pernas e a seguir o tronc01 em~ora suporte t~
situaçao com maí.s pac.í êncã.a do que a cr-Lança , Êle tambélil dosej:
mexer-se int e~_ramente, . de uma SÓ, vez ,a tGndü,w}o assim às ncccse:
dades int cgr a í•• s de; s eu organismo e' nar) a cada órg8'o "de pcr si '
As atividades si rrc éticas .rio+adamerrte ,')8 desportos, merecem di!'!:
a preferênCia ~ (.)8 desportos desemren11;3.Illna adolescência papel
de grande import~ncia,podendo ser ut~lizados como excelente fa-
tor educacional~,
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.:)- Para adultos-

Quando o. indi vI duo ingressa na vida âdu.Lta, um gra
3 númer-o de int e.rêss es nota damen'to de ordem pIO fissional, o aL
-:~vem. o seu temEo dJspolIível geralmente_escasseia,o, em conse-'
_-.:.ência, poucos sao os que persis tem no hábi t~ de realiz.ar ativ
-::des físicas para manter,,· equilíbrio 1Ilorfo-fisiológic o ou -çar
_:?cuperar ~ espir~ to. Resolvem êste -6.1timo caso .Lançà ndo mão- d
_:2.'mas de recreaçao de caráter pa asâ.vo ç quo nenhum esfÓrça muscu
:c.r lhe exigem, como o cinema, o teatro, o xadrez, os·j agos d
ar ta s ; otc , ~Mas o adul to, da mesma forma que a criança elo' ado
:::;scente, também apresenta as suas necessiél.ades físicas, psíqui
as e s cc.í.aí.s , . E precisasatisfazé-las para não quebrar o equi 1.
_Lo que a sua ví.da d~verá n cpr-ce ont.a:r,

Â ~orma de trabalho de cada Ufa, as en*ermidades~ o
~bi tos s eG_entári08, ibevam os indivíduos, com f'r-e quenc La, a longo,

-=- :;;::ío·dos de quase completa inatividade muscu.Lar-, Og .efei tos des
s a inatividade não +ar-dam a se fazer sentir mor-t'oLóg í,ca e fisio
_!gicamehte. Os mJsculo§ obri~2dos a repouso excessivo atrofiam
e , tornam-se f'ro uxoo , a t ônl coa y oa interstícios das fibras muse

:~~es ficam infiltrado& de gord~a; em consequência, a fÓrça mu
- -_:ar fica .reduz i.da, diminui a capac.ida de de desintoxicar-se e
_ :?:sistência à fadiga se torna mfrrí.ma , As articula-ções -sofrem de:
_:? __eração artrítica, o que restringe a amplitude e a f'a c.iLt.dad e
'::; movimentos. O organismo passa a elfuminar maIos resíduos do
t taboLáeme; qualquer esfÓrço muscular acarreta o a cúmu.Lo do a

_~drido carbónico no sangue, excitando em demasia os c&~tros b~
_<~'es e ac e.Lez-ando o ritmo r-oso í.r-at ór Lo, A subida de 1.U11.a eSC80.a
corrida Para tomar um -&nious- ou bcnd e aLgursa,s braçadas dentro

- r d t- ~ . dí.v f d d t; . f l_glla, pro iuz em , eu ao, no a,n lVl ruo se en ar a.o, um res 0_..86a
_:=_to ruidoso como se viesse de realizar-Ulli e sf'ôr-ço hor-cú.l có ,

A a tividadefísica sistema ti za da leva- o in.di''lí--'i."U.o
_ :spirar melhor e- estimular a cLrcu.Looao aanguf.ne a 1 a Slld2.;<:O,
s í.st ema hervoso, r'esultand-o daí, des':1e Cd.CU? 111:[0 S e exage::ce, ·U,F1. S

- -=rrento de- euf cr La, Boí.gey , numa experiên.::ia que :t'e"31izou co
__ ó í.vf duoe de' 18 a 35 anos, vor-í r í.cou , em +r ê s m6ses de a tLví.da
:"3S físicas', um aumont o de mais de .cf.nco centímetros no 1'.er::L:ne,
-:-0 torácico de 84% dos Lndí,v.I duos obscrvados (1ílVlanuelücientif
__ze d 'Éduca tion l'hysique!1).

O-trabalho buz-oor-át í.co ou industrial e mesmo oco
_3Tcial condemam o indivíduo à sedentariedaCl.e, com frequência p
:-;: o resto da vida, s e não -Cor esta compensada de um ou -ou.tr a n.
r.e l r a , afetando-lhe a saúde, uma vez Clue tÓdas as defesas do or
~nismo ficam e~rqquecidas.

:Diz Alexis Carrel: "O homemmal protegido por tirE
-~stuário insuficiente, e que conserva a suo temperatura intern
~~aças a um exercício ví.oLorrtoJf'a z funcionar ativamente todoo o
- eus sis temas o_T.~Jníjios. Pelo contr.ário~, aquêle que se defende
-Q frio com peles-e roupas impermeáveis aq vento, pelo aparelho
':'8 aquccf.ment o de um carro bem fechado, ou fechando-s e num quar
-:0 em que a temperatura é artificialmente r-eguIa da , deixa- ésses
-:o:is temas inativos. Há muitas peae aas cuja pele nunc a é fustigad
::::üo vento, que nunca têm ocasião de se defender da chuva v da uID.
'::"ade, da roupa moLhada , nem do ardor do sol; dur ant e--b.oz-ae e ho
_2S de .f'adí.ga , Nessas pessoas os mecanismos reguladores da ter,
_::c'atura e dos humores nunca trabalham: carecem d1:011 exercício q1)
-:2lvez seja indisDensável ao seu oonrol oto d'?senvolvimerl.to e a
':'0 indivíduo ti (n 0- homem >188 e desconliecido!t) o -. v •

O bur-oer-ata, o in(LLstri{:t10 e O comérciario êi"r::E~em
:-enham a sua Iun';8o apenas em duas pos í.cô ese ou de pé ou senta
:'0.0 burocrata 00Ll maior frequêp.cia sentado e o industriario
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comerciário mais comumente de pó.
-Os males decorj_'entes d'o desempenho na função de p

~oderão ser. assim resumidos sob forma eSQuemática:

a)-h)-c)-
d)-
~)-I)-g)-

escolibses, lordoses e cifoses;
varizes;
enrijamento das panturrilho.s e das ãrtic)t!.laçõe'
dos joelhos;
proeminancia abà~minal;

• ~:l Ipr asao o o VO.i.HrO,
ombr-os ca Id as e tórax escavado;
desordens ovarian s e uterinas na mulher.

/

.A postura de pó co'r r e+a durante as hera e de trabalho
~ de gr-ande importdncia par a a aa Llde7 pois os víci os de pos tura
pro vo oám : mau a comodament o das v{,:o::;ot'c:.se, com isto, perturba -
:;oes funcionais" Se o indivíduo :::õr obr ágado a ficar de pé por
~-..rrt aa horas, de'!eréí a-poiar-se sôbre os cr.Lcanha.r-cs, bordo ext o:
_0 e planta d2s p6G] e~itcndo o forçamento da arcada plantar pb:
::"a dis tri buiçao cqu i tati v» do pLc'o do c orp o sÓbre os p6s co Loca-
i s paro.lelamente.

No desempenho da flmçãQ na posição eenta da j os prin-
c.í pa i.e ma Les decorrentes pod crfio ser assim. especificados:

a)- escolioses o cifoses;
b) - ômb.cos caídillL ~
s ) .....dificuldades no desenvolvimento dos órgãos t.or-ác í..

cos; ,
d)- flscidez dos músculos da parece abdominal e conse-

quente p to ac das vf s cer-as ;
e)- enfl.'nquecimentos das pernas e enrijamento das art.;o.

, .-.J , • lhcu.re ç ocs dos JO-o os;· _
f
~
--)1"1 S :::() d e -o .-,-~ +r r> ~ - -f. _ _ ~ _ \j .. 'JÜ '-' ~ ~ -

g -- rertU2:'b~:_ções da- circulação abdominal e limitaç~o
da ~~U:lçaorespil'atória, _ -

h}- aparecimento de hemorroiCas; .
i) - desordens ovarianas e ut erina s na mulher.

A postura serrt cda iccz-r cta é , da mesma forma, de su-.
::!a Lmpor t.án cIa para a preservação ela saúde do indivíduo, pois elr~
concorre par-a oví. tar pr-Lnc i.pa Lrnerrt e a cifose, os ombros caídos .,
a flacidez excessiva dos múacu.Lo» da nar-cd c abdominal, a Lí.nrí ta-

~;) ~ ~ ..,; • • • .c - " ~ bdça o u_ a IUllÇ30 r eep az-a t or-a,a e as d í.f í.cu Ldad e e c.a c í.r-ou Laç a o a o-
:ninal.

Para compensar 3 inati vidacle a que ,-pel-as on ra ct arfr.
ticas das SUEtSflLl1.ções, está o indivíduo obrigado, necessário s
vor-na que utilize, nos seus momentos de recreação, agentes de n
t.ur eza físi ca -dentre os qu aí. s os exercícios naturais (marchar
cc r r-er , nadar, ot c , ) e os desportos (voleibol, futebol, ba s quo .
liebol, peteca, tenis, e't c , ) dcs empenam pa p eL da maior import~nci:
perwítindo-lhe estimular tedas as suas funções. As excurs0es eID
fihs de semana, a atividade no campo,etc.- dentre muitas outras
assumem na recreação para () adulto, um significado especial.

II-R~8TR::Çr.ES A('~ ;&;X!<;R;:,OIc:çç2ªA:rr~\T}Jj'Im.§ TIA RBCf:l~.:4.ÇAQ J..mt&.NTIL.
. A

É à c ,gro.nde r8J e ' r2:!..:ia r ossal tar a Lnf'Lucn cLa ql
a fal ta de e s oac o da s n OSS,';3S,CS~\)~l_[':S t em ti do s e"Ilpre senre os T
ios a utiliza~ ~aTa a Educa~ro piaica ou recreaçã~ da criança
que Parece estar condenado. por terível fatalidade a mexer pr Lm,
ro os braços, depois as pernas e a seguir o tro.nco,porque lhe 1
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es paç o suficieni:( e P8r~ que s e me~a ao mesmo t.emposLnt eí.r'amon
:, para que vibre como um todo ,8 na o po.r parcela's,paraque ate
: ~s necessidades integrais de seu organismo e h~o a cada 6rgi
-:-:La dament e , de pe r si. É an guc tí.an t c o pr-o bLcma da' f a.lt a de e
.;;0 para os nos sos escolares. rEo se deve pcrm í til' a c ons tr-uçá
: escolas em esquinas de runs, como casos óe negócios, pOT se
- ~sses os pontos mais movimentadoso t preciso acabar com eSB
__.•..a Lí.ôad.e de e s quí.na de rua, de esco1a-s.obrado, de colégio a
- tamento. É is so o que está pr-ejud í.cand o a cdu caç ao em grande
=8ro de países, no ta dameat e a edue a ça o física e a recr-6ação,
':0 que nos impede de escolher as melhores forma s de trabalho
#~=-co, a s maís aô equada s 88 n/écessidades do. criança, aquelas q
:'s 0.8 poderão berteficiar~ Os exer8í~ios analíticos t~m ~í
.::..origem e não pcuca s eram as eac cLae que no século pa s sa d.o li
_::"izavam as próprias salas dré 811,la paro. a r ea l í.zaçáo ela "ginás
..ca" ,pOis nno dispunham do Uo.'U pá t co sequer; os aLunos realiza
_ os exercíci os possíveis n'JS espaços livres deixados entre c
- fila de carteirC' s. :i'llas o pi:;r fOl, essa ilidéia ficar tão arrai
:'a qu~ hoje, me;3!110quand c 8. cs coLa possui exc Lent e campo,os a

___os sao dispostos em UTI8 pequena área d~sse campo 'e continua
exe r pr i.m9i 1.'0 oe br c.ços, depois a s p 3r,~JBs 8 a seguir o tron
como se lhes/faltasse espaço pa ra que se movessem integral

__te de uma só ve~ ..1

Os nossos programas de Educação Física têm pe cad
fato de repousar exclusivamente em bases anátomo-fisiológi

, nem sempr-e o ótimo fisiológi ao coincide. com Q ótimo psicol
_:;0. Des ta f orna , um programa poderá, muitas v éz es , ser excelc
_ ssb o ponto de vista fisiológico c deixar bastc~te a desejsr
-:.nto ao aspecto ps í coLóg í c o•. E t.omos a impressão de que é jus
_ente isso o que Ocorre, principalmente na nossa escola s ocun
,. ~ '" 1 td'::'18. Nao pqquerio e D numer-o coe a unos que procuram, por o tos
~eios, furtar-se à obrigaxoriedade dos exercícios físicos (

=-::"bares dos que a ~stes se aubn.e t em o fazem excll.us'í.vamerrte pé!r
-:.ter a aplicação Elas sanções que a lei prevê. Realizam a at í

:.:::"adefísico. não' por sentir nela pr az er' ,mas únicamente pelo r c
::." de perder o ano,' mostrando-se, contrariados 8 exccut ando- c
_'3rcícios com visív~l má vcnca do•. Muitos professÓros de Educa -
- ~ Física nos t~m confiado 6sse segrede e-nós mesmos já ti 'Teme
_.::rtunidade , quando exe r-cfa mos a profissão, de sentir o probl
.: em tOci? a s ua plçmitude. Faz a.Lgum tempo, o resultado do in
_,-1ri to que 8. :DivisGÕ de Educação .l:!'ísica do Ministério da EduCé
::~ e "Cu.L 'tur-a r ea í í.aou entre os professdres de Educaç~o Físicc

-::'0 demonstrar que os aLunos dos estabelecimentos de ensino se
~dárid maní.í' est am csp cc í.a1 desagrado pelos ~xercíci os analíti
:s,preferindo os jogos, desportos e @plico.çoes.

Os professÓrcs de Educação Física e, sobretudo, c.
_::C-.lCOS assi8'~Q1 tes de Eelucaç30 E'í8ica devem ter em vista que
-c:::!l sempre o ótimo fisiológico'cóincidc com o ótimo psicológicc
:: o es te do fisiológic o de umindi v.I duo c ontr-'\.-indica certa at í, v
::de física,O seu 8ste:d0 pe í.c oLóg.í oo poderá exigí-la de forma i_
J~iosa. É preciso atentar bem que um tro,uIJ.atistnofísic o poro

_=- por oito,dez,quinze dias, enquarrto um traumatismo psíquicop
~:;2:'á fazer sent'ir os seus efeitos por-: oit~,dez,quinze anoa ç quan
-' não para o resto db vida.

/

Repetimos,por mais uma vez, que é necessário pene
:::,aT na aLma da criança, conh oc ê-Ta profundamente, compreend~-±
em suas íntillJ8 s maní.f est ac õe s V,ra pcd er realizar um trabalho
-crdadeir-amente educacional.
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Aqui r-es.í.d e o ponto capital dêste a s sun t a, Somos
opinião que. em exez-cf cí.o s qncl1Lticos,. -formai s ,artificiais ~vu

_22ilte conhecidos no Br-as í.L sob a vd Guominação de f Lex.i.oriamen "
e na França po r aae ouol í ssm'm":s', deverão ser~õs-QÕS- ~, ..••~ __ ~,~_~ __"-""'_~.s. •

_ g:!:811l2Sdestinados a ai1J-D.osImi.o.la:;..soSe ti-17err~()Bem 'mente a
ir» da e voLuçâo do j\~goao tra1:J.lho, que Clnpar6de apresenta
3 ua vpsi~~lcgi2 da Criança ti, -v er-Lf i car-emos que osf1.exioname~

s s6 pod er a o ser classificados COmO t.ri~lh2sJ2.~ado-s ,para_ a.
_2nças. FazeT com qu e uma criança Ou adolescente, c u j os inte
:32eS são muí.to var-í.ado s ç per.nan eça pOT alguns minutos s em iJili .

_-::iva, seu f aIa r , e detormino.r-lho qué mcva primeiro os br aç o,
c.is- as p er-nas e a seguir o tl'Jnco e assim por diante,parece .

~ :.lÍ30 ser forma muito a traente de trabalhoflsico. É preciso
_:::"orar Lnt eLí.gen't emerrte os inter~ss'és especin Li.z adon , os Lrrt e
~3e3 que so referom ao sexo e que -eaz-act cr-Lz am o indivíduo en
. os doze e os 0.0201 to anos. Sem prtendermos defender ri ccn cc,
freudiana" tem.os comprovado por Lnúme r-as obe cr-vaç Iics que

- rn nésso .geríodo IDGmmcnLf ce t.o dosOjo do desenvolver em si
-=.o qualidades quo o t orr...Jll1 adm.ir~dc po La s moças; e estas" adm;
_, entre outras, pz-Lnc í.peLmon t e , a fôrça e a dcstrG'za,raz·ãb p;
=2.unlos camp efis desporti V()G goz'J.~n de gr-and e ~;restígi o e dos .

__ -~am a pre.fer~ncl& das cc Lo ga e de c atud o, As jsvens, por sua
-, t~m interêsse em se tCirnar o alvo d a s a t en ç oes ma ecu.Lâ.na s
-E. existe que melher c en tr-a Lí.z e ostas do que a harmonia de f.,();

~ e a gr aç a feminina. E lógico que isss SG verifica com jis in·._~=- lGS no.rmeí.s , com aquôles:--q)}_e dG.sfrutF\Íll de perféito flquilí .
_~~ org~nico,que não contrariam as leis da na tur eza , A mulher
_ :~ende do homem e. pr:Jteção que julga indisp8.nsL~vel ~ sua ex l s-
_:..~ia e ~ste sentj_rüento Vem das maí s r-omot.a s era s . A harmonia
~f or-mas femininas, qu e os hOlíJ.l•. 1S' tento a pr-ec í.am , fo'í, ob1otO
cu.Ld ado s por parto 'de Rui BC,rC03é:L quando .no seu par-e c ar sé

__- a "Rof'or-ma do Ensino :grililário e V{rL3. S Lna ti tuições Cornpl.e
-::8res da Instrução !:úbllcall ,esÜ:lbelecou po á. tem. ~Q da. sinte
~c pro j eto r 11Ext cns ao obriga tr.ria às .ginó,s t í.c a e ambos os so

na f'oi-e-n·"r.~o dO'pr"f"sc'o'r'~d(j" e na s Cc'C"·-I····~ nr-í.: •.,·,t,"r~"C' do +0_, c, ..1..!~1.L..\1.....ct -. _ V -..; u. c..t o .. "--'.J-:_ÚO t-J . .;ha ..1..<......•...... _ ••..... v

os graus:tc..~do em vista, omI'elüção 8 ml~J.b.;T'. (J. har-mon.í.a
c f cr-maS feminis e 'as exigêncic.s da matcrnidade ,~utU:r.aH.•.

~ " -"" d d··; ? + . - ~
.t~ euucaça o no oina ever-a ser U"l_L e na o or-riamcn ,-

_, como 'd í.z Bertra:Q.d Ruae o.lL (!!:Éducaç8.Q e Vi.di) :Perfeit'J;1). .A
_'Lnidade em que vivemos exige hoje que todos .08 8~::').D rr.embr os
baLhem, s ej a dcat.a ou daquela dlorma. É. nr;c8s,')i.:;::.l.C)que· o indi

_-')_0 seja útil não apenas a si mosnc , na e , G :;r·i.n.C:lj)8.111lcnte,ac
.or os da -eocí.edad e em que vive. Esta 8. r-azac' .peLa qU['11o maí.s

, :::-tante não é d.ccenvo Iv e.r a f8rç8. no incU VÚiLl0 ~ :TE.S ens'iná-lo
--:;ilizar inteligentemente os sa meS::rlafét..~ç(} ~ :::;'ote,,"J.dodo",seu e!E
..~o o maior rendimento. (,~, cxcr cIc ios :3 ::lalí r í oos pod e0:80 de -
_·~olv~,> mas .jam3is ensinarãO G SlJ.3 l:1.tiJ.iza(:,~:o intcligen:t e. I~

só póderá ser uLcançc do pc Ia s s:plicaçõr;s;pclos jogosspelos-
por t os , isto é, ooLos exorcScios s í.nt ó l/':.COS. O ex?rc:Lcio ana.

~·_~co, pela .sua,re~etição, C1':i..·:1o .:::i'u.·~~t:Hr:at:Lsmo,a incons'éiá~lCiã
c;or r-ondo , por esta fo rma , pe.ra impedir a floresc13no=b,a da por ...

..::.alidodo 'e t.ra zcndo j como cons oquênc.í.a , a cons t í tu.í.çâo , da La-
_:-es de homens feitos :Jara·obedecer. Os exercÍ-cios sintéticoe
·..::..toao contrário, das onvc Lvem o G8pír-ito de iniciativa 'pelo

-=?revisto das situações qUe o indivíduo deverá resolver pron-
...:..cnte,pos sibili tando o desenvolvimento da personalidade Lnt e-.
- :.1, e trab8.1h~1";..dopar-a a f'or-marâo cltl homens com vont.ad c pró -
_':"u, conscientes de s ua f'crça e de seu vaLor ;' capa z es de gover
'. a si mesmoe c 8.ÇS outros •.. Os lí(}:;l'c35lJclas quaLi.dad ce que
r t es se exigem, nunc a pod or-ao ser o rrt id oe com. exercícios ana- .
. . .1'. I " • ...J.... " .•_- :"'80S,mas W1.lC amence com .exe;rClGlOS sa n t ot í.c cs-
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.Apenas as crianças que apresentam desvios da norma
:~dade carecem de exercicios analíticos1 a título de ginástica
__l~r et iva •

. Cencluindo,poderomes afirmar que 0S exercícios ana
- '.L' d "'" 1 f.... . ~ , . 1_:;"lJlCOSpo er a o o ce onv o ver a -or',8, mas nunca on ai.nar-a o a UTl
:.:-.ção inteligente dessa fC'rça. E essa ut í Lí zaçfio só poderá s o

- :cnçada pela s ap Lí ca ç5e s ,pelcrs jogos, pe l o s d oap o r t o s , i 3tO G
,.. '.L'.L' O ' . 1 't . I 't í ~=:;:erClClOS aa.n t e ta c oa , ex er-c i ci o ana l lCO, p e a vsua repe a.ça

:~~la o au t oma t Lamo , a inconsciência, concorrendo, a as í.mç par-a im
_ á i r o desonvo1vimento da inteligência e da pc r aona Lí.d ad e da cr
___ça •

==1- :PAPEL DOS EXERCICIOS N.ATURAHl NA VIDA :DQ. HOiVLEM

Georges Hób cr t , em sua obra "L 'Édumc\tion Physique
:'ri1e et Mora1e Dor Ia r'![ethode Nature4!1e", estudando a g(jnese

i.3 seu "mó t od o nat1.p:'a.l", assim aprecia a educação na tu:ral ou iru
-:'ntiva d0s s~res primitivos:

/

liA atividade 0\1 a produção do tro.b81ho fisico é um
da na tu:r eza ,

_-310
_~GS

~:;sa

Todo ser vivo, obediente ~ rie c eaaí.da dc natural Q
existe, ~tinge seu dessnvo1vimento ffsico completo pela s í.;
utilizaçao de seus 6rgaos de locomoçao, de seus meios de d
~ do trubalho industrial. .

O homem no estado de na tur.caa , o selvagem por oxc
- ~_o, obrigado a Leva.r ~ma vida 8-1.:iva para prover as SU8S no c e a
-~~jdades e ga rarrt í.r' suo. segurança, r-ca l Lz n seu des env o.Iv Lment o
=:'..sic·:)integral, ví.v end o ao ar livro; em estado de semi-nudez
.xecu t ando únic8mente os ex cr-c f c.i oe naturais e utilitários . de
r.cs sa espéc:ie e par-a os quais nosso. corpo é especialmente cons
-:~'uído e o r-ganí.z ado ,

ÊssesexercJtcios ,pela sua d ce t í.naç âo ou sua utili
~=çao, eorrespondem às principais necessidades e a t.í ví.dad es ç que

::.:.'.Yílbros
-. .:e s ;

\

lº)- 2. loc)mo~ão normal, ou o desl:Jcamento sÓbre c
inferiores, pe10 ma r-cha , co1'1"i <3. o , salto ou suas combina -

-2º)- as Lo comoç So s secu.rldáric,s,que exigem'o empr-êg
- s braços, tanto e por v êz ce mais qUB o uso das perna e j e que
:.:!llpreendem: o qU~l0.rl~pedi.E:moou locomQç3:) s óbr-e os quatro mem
:~cs, o trepar ou Loc omoçfio pr cdomí.narrt omorrt e braquial, e equi -
:::"brismo ou locomÔlção' e::.1equilíbrio instável, a na t açâc ou Locc-
::6ção dentro d água j

3º)- a defesa ou set;llrança individual,.pelas lutas.
_'J_ltiplas, o emprêgo das a r mae primitivas (bastões,;Lanços,clav8.
_':.ch.adOs), o arremêsso ou lançamento de um objeto qualquer ( pc
':'~~as,dardo) ;

4º)- as atividades industrais ou utilits.rÊ s,que
c cmpr-ecnd cm os esfurç os musculares de t6das as ospóc í.c a , pa r-a 1)1)

=.:::1', torc er, empur-rar , levantar, car-r egur , transpõrt8r, ma nu -_o
_80r, et c , e que cons:is tem em caçar, pescor, c onst.ru.í r , cultiva
:~preg8r os meios especiais de deslocamentD ou de tronsporte;
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5~)- fi:r:-:lment e os divertimentos baseados em esfor
::.: fís ic os sob f'or-na de d.ança s, exercíci os de fantasia ou aero:
:--=-eJs,mais frequent el";:;.ente acompanhados d e gritos e de carrt os,

Essa é a Educação rísica na tural instintiva.

Em seguida Hébert denionstra e justifica a n eceas i.c
~ue os povos cí, vi.Lizados t êm r!_8 realizar exercícios na tur-a í..

o ilesenvolvÍlnento, as oí.m adqllirido~G em geral ad!J_pté
>. d··""'''' '"",::l' l' d.iv I d 'as con u ç oos e as ne-GeSSlü8.UeSoo me] J !te: qua o a.n lVl no (

_"=-gBdo2 se r;:~;viúlertar. O val or- dês8e d ca onvoIv í.mento varia ,~ ~:..' cons eque:lci.8.; s e€:Undo as api.í,does oric;in.ais d0 indivíduo, se
_-.:.~~era:"1entomaLs ou menos forte, as condições climatéricas de
: _ que ôle habita, ê s dificuldades que 81e encontra -par-a pr-ove

3U8 s no c essid8des e par-a cui<1ar de SU8 s cgur ança , E19' estÊ
~2 ou menos pr-óxí.ms da perfeiçao conforme a quan í.Ldade ~ a q1:

~ -2de de traba,lho fisico pr-oduzí.do , Mas 118.S povo8ç;ões primiti-
2 ct.í.va s (principalmente as que vivem de caça ou praticam E
-:~ra e que - n50 se ceev.í.ar-am por urna causa qualquer), os indi\_8, quasesemexceçco, atingem um grau n0túvel de deaenvo Iv í.mc
~anto muscular qur nto orgl!nico. S80 atletas magníficos e vi~
.:::s, sem rivais na práticG -dos exercícios naturais, cons.í.ô crr
: como mar-ohador es correê ~)r:;s "de brousse", carrega dores ,ar
~=-3ss8dores de destreza, nadad or-cs , mer-gu'Lhador oa, lutadores,
~:., sem iguais tum,ouco em resistência org~nica ,finalmente ac
=-=-l~áveis de energia e .í o coragem na luta erra defesa contra (
_3ns ou os animais selvagens".

uNos paLscs civilizados ~ os háb í.tos legados pelos ;
_::~entes, as obri.g8C'ões sociais, as- Donvençô'es, os pr-econc ef t
_ s t.am o homem da v•..da na tur al ou a-o ar- livre e O impedem fre
___:temente , desde a pr6pri.a· Ln. án c.í.a , de exercer pilibmfient e

at iv.ídad e num s e-rt.í.do ocnven í.errt e, }':;mcoris equência d~sse
, seu des envo Iv.í.men t o físico en-.;ontrç; 8(-trcn~ado eu.Lirn.iLado s ps
:.....::iorprejuizode sua saúde de seu Vi.SO_L De outro lado,a e;

- .c í.a tornada :fácil (físicamente f'a La.ndo) , o conf ôr-t o ou um c
bem estar, ,Çuloc8do mais ou Plenos ao a.l.canc e de t oô os j encor-,
-à preguiç8 física ger81 e enfraquecem a energia.

Se a-pesar-de as di:Ei'culdudcs que encontro. ,o habi
:..-cedos países civilizados deseja ,assim mesmo,atingir um doe.
-_-:imento- físico completo, é preciso submeter-sc às seguintes
:"':'gações principais:

lQ) - consagrar dLar tamen t e ~ cultura de s eu corpo
_-::empo suficiente;

2º)- r-cat.ab e.Lccer- dur-ant e êsse pe f odo as c:Jndiçõe,
_~-:::J.asde a t.í.ví.dnde natural, isto é, maz-char , correr,saltar,tr
'·-'1 et c ; , ao ar livre e maLs ou menos despido; .

3Q)- finaLllcnto,- produzir ne ae e meSII10período, Se:i
:"-3judicar seu cr gar Lsmo, uma dose de atlv.idade (ou urna soma dt
:..~:balho) quase LguaL 8. que representaria um dia Lnt-eí.r-o de' vi-
- ao ar livre em eEtndo de natureza.

Essa volta à atividade físi0a nas condições a
_::..sna +ur-a í,s poe afv eis constitue o que n ó s denominamos de M6t

Na tur-a L'' •

Assim poderemos resumir a classificação dGexorc~
:. s naturais propo>ta por Héber+~

Tódas IS forffi9.s de ativio.J.J\:Jj_ndic8das arrt er-Lcrrne.
..; como f'az endo par ~e da eduoa çâo natural do--primi tivo ,acham-s'
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-,:; a os esforç os qUGexigem. ou ao s movi.men tos de que no c ee s i-

grupJs fundamentais seguintes:

1- a marcha; 2':' a cor-rí.da ; 3- o salt;O; 4- o ql.l8dru··
-_J; 5- 0- trepar; 6- o 8quilisrismo; 7- Q Lança r-j 8- o 1.8 -
_ j 9- a defesa; 10 - a nataçao ..

Ê dA d ,. t t . "-s scs ez cerreros e exer-caca os ou a os na ur-ai.s Sê
.-:::=o.osna pr-á t í.ca , seja sob sua f orma simples, seja ei)f suas.... -.
z.c aç oes var-Ladae , "-

A 8sses (10z gnupc s acresentam-se, a titulo de COi11-
indisocnsável, duas outras espéciés de atividadeB necet
Educa~50 Física do individtto civilizado como ~ do priml

as a t í.vLdadee de utilidade particular de canoa , de 'pat í.nc
maneja r- armas, instrumentos· e as atividades de pur-a
(jogos,danças, desportos, can t os e gritos).

NéÍ expo s.í.çâo dou+r-í.uaL d.e sua obra, H'6bert afirma
",ClG mais importa é a mtv.reza e a qUDntidade do +r-abaLho c
':-;]E.lidade do execução.

Que deveremos ,no entan t o, entender por a tividades ou
:"ClOSnaturais? Procuremos conceituá-los Gomosendo agu~-
_:2 reivibdicam para o homemos movimentos, gestos e atitu-
_. G são pr6prias e característicos ~ espéCie humana, indis-
~-:üs ,portanto, [1 preservaç,50 s.e ~uas fUl:-ções e c-ondí.çó ee
::. E s empr o que uma I'~'..nçaonao e cxor-oí.da , o 6rgao ao quaI
sponde terldz ?se at.r-ct.íar-, de onde. decorre o a f or í.smo " a
. faz o órga Oif•

Assim, ~s atividades n~turais representam a forma
- _ alho mais i';'ldicada par-a dar Cl c.rí.ança o pleno dese:2301-
--.::' de tÓdos as suas fmlções, à proporçao que os diferentes
~ V80 adquirindo sucessivos estádios de maturidade. Princi
__rzc durante a chamadu primeira inf~ncia (até os 7/anos)os

_ ::::::ios na turai s devem ser utiliza,dos como principal fonte de
~no. Os cuidados nesse fase de evolução hmmana devem ser
:.'entemente di:11giC.os às f'unçf os do organismo 8 não ~l sua
• Por outro lado a coordenação n eur-e-cnuscu.lar precisa ser

:_-yolvida pau.Ia tioomcnte de acÓrdo com o ambient e da cr-Lariça ,
.::.ante as suas pr6priàs necessidades. Os saltos,_ as coz-r-Ldas ,
:sforços psra trepur aqui ou mJ.í, as cambalhotas, o sentar-se'
~cvaritar-se com presteza, o jogar a bola,etc., são atitida~
aconselhadas p.rr a as crianças da idade referida. Posterior-
-~, a recreação em a pare lhos v om t.or-nor mais int_ere8sante e
:.ente o tr8balho físico da criança. ESt::l forma de r-ecr-cacâo
fevern ser dirigída, maSD1Jel1aSorientada. As crianças nso c1.s

~o receber ordem de brincar neste ou naquele apar~lho,_elimi
_·0 as causas ê1e possíveis 2cidentes e oví.t.ando a coLí.sá o de
. rêsses de 11mgr8.nde número decrianças por um único apa r-eLhc
~~ns dos ~parclhos deverão ser construídos s~bre caixas de a-
::...::.domcdo a amortecer ns quedae., se estas se verificarem.De!!
_: ds aparelhos mai$ c0muns e de fácil construção, encontramos
~angorras, os ~scorregadores, as gaiolas, as escadas horizon
::..s, os balanços,as haste2 verticais, 8S cordas lisas e com no:;.
~raves pGra equilíbrio e para -covalgar, os alvos para arre -
:;ssos , ClScaixas de areia, et c , , e, entre outros mais custo-
s , o carrocel, a roda gjEante, o trinásio, e o p6rtico(altu-
:.':'eduzidD),etc.

A natoção utilitária,principalmente nos países de
:"~l8. quont e, é out ra fo r.na de tr8 baLho baeta rrt e indicada. Difi-
_~en-tc a criança aprenlerá a na dar com menos de quatro anos,
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~~s a natação exige certa oooz-dcnaç âo de moví.mont os que a cr Lar
"' com idade inferior àquela ainda não possui; p orv'ou't re lado, ~
_"2ft consti tui um moí.o novo, est~'anho'~ natureza da criança

_'3 e~~ige 1)111 trc,'ocJ.ho de a dapt aç ao , Há vqu o a cr-cs oont ar- a iss6
~-'eronço. existente na ,eosiç~w de Lo comoçâo s "em to,r:-cao in6.iví -

d 1 - 'd;.j.. ,., .,h "'r -,':) s e cs OC2, na pcs r.ça o e pG~ ver u.i ca.i , ~ue .L (; e !.L;;,t~L'.'Ql ,e1
_:'2-i1.-Gona água ~sse ô es Locamorrt.o se sfetv..arc\ na pos í.çáo dei tada~
.z-Lzo rrt a L, Estas d í.f Lcu.lda des poderao e e i bem a pr ect ada s e me-

__)r estudadas com indivíduos cegos .t,0s qu a í.e encontram gJ!ande
=-:::iculdade na e pr-end í.zag om do. 113 +a çao , J

As chama da s lições historiadas poderão justificar
....c existência desde que não incluam exercícios' ane Lf t í.co a j.que
- _:.nsformem a criança em verdadeiro polichinelo. O simbolismo ns
_:~eção das histól'ias deverá abandonar- a representação de ani .
::-:..s'oa r-a se inspiro.r no a.rtropomorfismo hoje r-ec.Lamad.o pela Lma-
:..-....c.çiodGS crianças no seu fantlÍ,3tico mundo de :Serois,impregna-
: pr-of'undnmcrrt e pelo sentido e pela r-opr es ont.açao das 'flhist6 -

__:':S de qUGdrip.hostl, que invadiu avas aa Lador-amcn te todos os paf-
:-3 civilizados.

Os jog~s,os ~es'porto8,as excursões e os acampament(
_~ a ti v í.da dee de gr-ande r-oLevân cí.a 1que, por isso mesmo, consti
- .::"rão TID téria de aula s especiais ,nos pontos que se seguirem.

- Porque são os chamâ dos exercícios na tu ra Ls importantes na Vi-
da do homem?

- Os cxer-c Ica cs ana l.Lt.Lcos conse í tuom formá de t.r-abal.ho físico
das mais Lnd í.ca da s pa r-a as cnd.ança a? Porque? .-
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Profa. Henriquetta Rosa Fernand es Braga
/

SmrlARIO
- Brinquedds~~=c)-

d)':

can t a do sConc'eito;
Or~g8D1;
ApJ:;"caçãoeducacioHal decorrente das sucessivas
co~rentes filos6ficas;
Valor da contribuição folclórica.

.'

-1- Contribuição dos brinquedos ,cclntadosà educação integral.
Alguns fundamentos científicos.'

I11- O Cancioneiro fOlcló;ci"o infantil.
a) - Sua cons t i t u.ição;
b)- Divisão. dos Brinqued.os cr.n tados ;
c)~ Classif~cação das Rodai •
.

Didática dos Brinq uedosc8t1 tadcs,/
a)- Requisitos 8 observar na escolha de material B-

" d' 1 - R '"Qcqua o as au_as de GcreaçBo~
b)- Planejamento da aula;
~)- Ens~lo da letra;
d)- Ensino da melodia;
e)- 1(~}.3inoda lilOvimontacJo;
f)- Globãlização. -

- ColetÊrneas folclóricéts, não folclóricas e t-radição oral.
- Exercícios.

1- BRINQUEDOS CANTADOS~ .. ~~

Os brinquedos cantados rep'resentam a fôrma mais
s í mples do ~dgo puramente r-e croat í.vo , sEio a legítima e,natu '-
ral expressao de uma Lnf'ân.ta feliz. -

Aplicam-se com srande efici~ncia às crianças de
nuca idade que, por meio dêlcs,chegam a uma auto-formação im
remediitada.

bs.,- Na parte IVj os parágrafos a (no que concerne à movimen-
ta~;8:o)e §, encerram colaborãção da Profa ..Cacilda Benig-
nó de Niemeyer.
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~êm J20r fina lidade dar 'ã criança sob forma na tu
pela utilizaçao das a tivid.ad.es de mar oha , corrida, sal to,

__:-e, etili., um primeiro desenvolvimento coporal e nela fazer
.=:"'::,ochar·o amor'ao próximo, a cooperação, a condescend~ncia

cem seus s81llelhantes, numa palavra, as virtudes. sociais
, . " Ld_.spensavels a' Vl 8.

- ,.,:rigem- I

""
Impossível se torna determinar com exatidão a

apareceram os Br í.nquedoe carrt ados , mas, de longa-=, existe entre os vários povos eSsa encantadora prática.
:::'azparte do Cancioneiro f oLç Lóx-Lco infantil juntamente
c s Aca Lantce ou cantigas de ninar, 0$ Estribilhos musicais *
:"::1tegram as histórias contadas, àS T6adas ou melodias para

::'_0 da so Letr a çjio e datnb.oada e as Cantigas avulsas.

- Quanto ~ origem, já d,·em.onstraram há bastante tem
etnógrafos que mu=!-t os d êLes são restos de v el.ra s cerimÓ=

::: que passaram a jogos de a dnLt os e, posteriormente, vieram
:~stituir divertimentos de crianças.

" .
o acervu dos Brinquedos cantados inclue peças de~

_...:e.çãonac í.ona'L (peculiare.s <e determinado país), de uso in -
- z-r.a ct onaL (comuns a vários povos) e de livre inspiração (criE

: c om intuito educativo desde qUA sé reconheceu o val\~r peda~
:"co dessa manif0stação de fOLclúre infantil). -

. A música popular brasileira tem C011).O hc.ança bá-
:.::~ o elemento português ao qual se juntaram elementos afric§.
_ e ameríndios e, em luehor proporção, de ouiras procedên -

s , Umdos seus sotoros mais atraentes 6 O Canc í.on of.r-o Ln -
__t í L, do qual fazem parte os Br í.nqu edos cantados.

Estes são pr cv enã errt es,em larga escala t da tradi-
-- lusa, e, atrav6g: dela, de virios países europeus, inclusi
: =spanha; também r-e ceb emos alguma s heranças d í.r-e t amen'te dC's
·-'3es de origem, como da Françi.:." da Alemanha,da Eng Lat er ra " e
s Estados Unidos, graças aos colégios reli~~;iosos es t.abe.l.ecã+
2 em nosso meio; e não podemos esquecer a ilÚ'luGncia exerci-
sôb r o ~sse ;.TIa terial pelo eLemerrto negro trazido da ,África

_ plagas brasileiras durante séculos.

. Entretanto, co~o todo P?VO ~cm s~ í~dole pr6pria
s s es Br-Lnqu.edos cantados, ce pr-ov ení.ênc í.as tao d ív er-sae ,atra-
:3 de Lerrt a s , mas constantes variações, dcfoJTmações e trans--

__:"'IDaç\20s- 'j.ucr no texto musical ou literário, quer na. movi-
:::......;aça o - ja t end em a apresentar cunho nacá.o ca L,

Oitemos a19J.ns cxenp.Loai .

- de- Erocedêúcia portu~uúsa: entre muitas outras
peças, possuimos nOiranda,cirandinb_8.''' ,liA m.2.
da das tais anqu.í.hha su , "Ra ra r-a minha ma-
chadinha",etc.;

.2:2 ..l2r OC ed ênc ia es ;)an.l1ola: "Senhora Bona Sancha 1

"l~aria~'Cac1iuchalt, "Viuvinha da banda çl'aléin
(muito divulgado em todos os pa!ses latino-
americanos),etc.;

siQ .Qr 00 edência f.r:...?nceSq: "~uJ sou ~pobre, pobre ,P.i
bre", Girogl~, girofJ.~", "A mao direi ta ~em
uma. roseira" f hHavia una pasto.ra", eto. ;



A terceira fase abrange parte do s6cu10 XVIII, o
século XIX, e os anOI;j transcorridos dêste século. Froebel, com
intuiç50 gonial,viu claramente o valor educativo dos jogos in-
±'"nt is, e em pregou-os no Jardim da Lnf ânc í.a , por crIe criado ,
como valiossíssirno Lnat rumorrt o de e duc açâo , Depois do grande

t ô T~ " d' d t - ,'" ~ ,mes re ia ur-a.ngi.a , a pe at-,--:lgla omons rou qUG o Jugo nao so
n~o é inútil, como acredi t2vaffi os GBUcadc:.res antigos (co:rn ox

~ ..1 -? lr, \ .L- ,-' t-'c eç ao (tOS gregos da cpco Ll C__2SClCa) 7 COE<' lJé?>:r:1JE'Tll cor s :1_ '011e
pr í.nc i]aJ 1 o mais pod er os o dcs reC'vrrC8 de que pod e dispor a e-
duce ç áo ' (1). ~

o
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d ..:l. 'X • 1 "" , 1... '1 J .- --2 l?r~ceu.encla .ê....._~JE..9:_~ !~s~: • a-v i r-am uma
men.í.na? 'TTIí.810diaG.l. cma e· letra t raduz í dà do
Lng Lê s ) ,etc. 9

"- de EOc ed (;_Xl~ .:Sl::'El:~~: lIA linda Rosa j uuen.í L" •
ot c , - M

. Cumpre ainda ressaltar o f'a to do err.ciqueeimento do
__C'S s o Caneioúeiro f'o Lc'Ló r-í co infan ti 1polo 8 Ri' ove.í,tamen to de
~anç3?H que lh~ S80 estran~s ~m conte~d?tma§ das qua í e se a-
:;:op.ri am as crr ança 6 pela Lmedí.a t a a s s i raxca ça o do que ouvem. can

~ar: Exemplos: tlEscrãvos de Jól1, prov ém de um. jOgo de mesa de~'
- I' 1' t' , f ' , 1 ",' 1 + .. dcar ; .A ve .._l1B que vui nna nove l.Lt10S·' c or ovave .unent e or-r g.ina a
":'e l1...:11ensalmo ou oração cura triz; da canc í ga po~tugu~sa 110S 0-
="hos de 'Marianitati, peculiar aos l'olguedoj de Sao J080, uns vf2.
::0 a r:JeJ,a do mesmo nome; do r-omarc e t:D. Jorge e D.,JuliunaH sá-
:..-~_a roda "por que cnoz-aa , Julietd?!l.

c )» AElicação e§:2--s?cional reeul tf;1ut.c das ~oessi~ correntes
filosoficaso - -.------ -- ./

'0 reconhecimento dos Br-Lnquodoe contados como fa-
-or de educação é .reLativamente r-ec crrt e, Foi preciso eviden
cí.ar=-a o grimeiro o valor pedag6gico do jÓgo e da música vocal
~m cô r o pa ra se chegar depois e ver nos Brinquedos carrt a oda p.2,
-eroGo oLe.nm to edu ca t.i vo , n30 s6 por ser uma modalidade do
~ôgo como também por LncLu.ir cento coLetrl vo •.

. .1Ó~9 _. "No que t.ó ca à compr-eons ào e às apl~cações ,
__edagóg~cas do Jogo Lnf'arrt í.L, a Humar-á dad e , desde a r-ua.na da Cl
-:ilizaçao g.r cco-c-omana t passou por três fases.

Na primoira fase, que compreonde a Idade Média,o
: go é visto com máus olhos, com hos t :'lidade ,por que é tido co :
::::'0 perigoso e mesmo nocivo. Esse moô.o de ver cs tava ba aca do ,
_z-inc .ipa Lmorrt e, e.a pr eco nc e í, tos religios os', segundo os quais
c os olhos de Deus era pecador o pr az er poLo prazer; o prazer
r oI.o pr az ez- eram os josos .í.nf'an t i s qr;e , na opí.n í.iio dos morali.§.
~2.S da época ,nenhuma necossid.ade ou' C onv en í ênc í.a pod i.á justifi
:!ar.

No segund~ pGríodo da evolução do jôgo, estão os
-empqs moder'no s , até meiados do século XVIII. Ê uma época de
-olor~ncia, em que se cone í.deru G jélgo C~)Jl'0 8ti vi ôa ôe in{~til,§.
cpits,no entant01 a ti~llo de descan~o Ga divers5o. Alguns cdu
0P0.o:cez do século XVIII. como os filsntro POfl (isto é, os edn.cã, . - -r
i('IOS da escola de Basedow), empr-egar-am o JÓgo para tornar am.§.
eis as disciplinas escolares.

TiT/:_ 11':;"'0.\0 À ~'T.- PDicl~.(;:i{>",da -':::",,0,J12, N07at1··Co.ilPanhia Editora\ ..L. _~ W vLC.", •..1 , • -,- '-"o •••• • •..J G~ - .•...•••....• .••

Naciona~- Ediç~o Re~ista- pág.125-127~
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~ , Qa~!2- Por outro ledo, no que concerne à compre-

?!lwao e as ap.l.Lca ço e s pedagó,:".óicas da m.isLca , temos a assinalar
_::::,cmde lucidez por parte dos gregos.

/

Desde Pitá~oras, todos os pensadores da Gfecia vi
_am na mús .ica um superi or instrumento de c duca çâo , Preconiza =-
::'2ILl a -r-ogu Lameat açâo d o seu uso pelo Esta d.o e, invocando F) e -
::3wplo do Egito, propuserGmfdssemfixados por lei os cantos
::'3almente bel os e inspir,"idor e s e que aó Gstes f'õ s s cm ensinados
: juventude.

Platão di zi a que "o or oc caso educa t.lvo noderia ro
-'J..mir-s G em g Lnás t í.c a par'a .o c oz-po~e mús .íoa para a nlrr18,compe-~'
-.:i.ndo a ambas produzir a harmonia do desenvolvimento".

Durante a Idade Méo.ia, emborr. o v aLo r e0J.1cativo
na música não t enha ficado esquecido ,permaneceu em' teoria ,na-
aa resultando na prática.

Ja no TIcnnscimento, em que floresceram tddas as
ar t cs , a admiraçõó' 'pela ox t í.rrtr. e modelar Civilização grega
_~epds em foco a m5.nicQ e o SGU valor educa c í cna l., (

"as
Co~onÜius, no século XVII, recomendou fdsse .ensi-

crianças o maior número possível, de co.nções "pa ra que,
intermédio, se ensinassem a si mesmas".,,:or seu

Roussoau, no século XVIII, se bem que no terreno
~i.ndB puramente te6rico, tornou-se um arauto do valor pedag6-
gico musical.

Foi com Pestalozzi que se comecou a pisar com se
t ' 't' d ,. 1 ~I' d 'd ",-;'lrança no erreno pr a lCO a mus i.ca voca a TI .ica a a e uea çao ,

:!ulrilinaudo essa iniciativa com FDoebel que, Já no século XIX,
se eu t ocí.pou ao s e ducndor es mod ez-no.s oefer.:.de.r..d3ardorosamen te
:; cultivo do canto nas e s coLa e , adv.ertindo náo se poder espe -
r-ar que c a óa criança v cnha a tornar-se um arti eba , mas friean-
ão que a finalidade des sa s aulas é assegurar a cada aluno um
compLej o ô.es cnvoârv Imont o da sua n a'tur eza , permitindo-lhe t.omar-
cons oi.enc i.a de si pr-ópr-Lo e ha b lLí.t a r=e e a apreciar a verdadoi
::'8 ar t e.

-Ia cquoe Dalcroze, no pr oacrrt e século, c ompr-oon -
~eu plenamente o aspecto educ at í.v o da inÉ,;s;ics,t E,para da"la a
pr-ovo í. tar int egralmen te o benefício, cri ou o f'arno ao método que
õomou o s ounomo ( NI6todo Dalcroze)· baa eado na gL~ástica rítmi-

, d ' .oa apOla a na mnSlca.

~l8rinquedQs cantados- Foi a Lnda Froebel que vis -
Lumbr'ou a- magnTI'iCã"õ6ntri buiÇão -dos Brinquedos cantados à cdu
cação,prevendo o s ou dí.nárm.oo poder·intrínseco por fundir· na
:nesma atividade jdgo e mús í.ce , ce ta em 3UB mais eficiente ex -
Dressão - o canto coletivo .•
- '.

b)- lalo±: da ..2ontri~uição Tolclórica-

Indubitávelmentó, a palavra, a música e a dança
têm estado íntimament e r eLa ci oriadaa desde eras remotas .• Nas ci
vilizaçõe s mais antigas e mosmo ent,1'8 os povos cont emporâneos-
em estado pr i rm t í vo , ó comumva pt-e s en La.r=-s e a dança insepaiável
do canto e da exec.içâo Ln at.r umonta L, Dü to-t os os tempos a músi
ca e a dança cone t i tuiram um cios CCJlD::'C'XCS aTtís tic os mais ca-
z-act cr-Le t í.cos , La st arido po.r sí só, muitas v êz ce , para definir
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e. individualizar uma cultura ou uma civilização sob_o ponto de
v í s ta etnográfico.

Na Gr6cia antiga, dentre os vários ritos comemo-
~ativoi, deanaco u-e e a dança !'gnossina Ir, exeún ta da ao som do can
zo coletivo dur-ant e a imolação de vitimas humanas nos aLtarGs-
consagrados aOs deuses. Quando 03 primeiros civilizaól:ores a . -
bra.nd ar-am êsse uso, substituíram-se pcr animais as vítimas, hu
::lanas e os ~'coros pri mit i vos, ver-daúe í r cs carrt os ele can fba.í.a , d,Q
~am lugar as rondas místicas e simbólicas das qua í.s s e origina
z-amoertos -jogos de adultos ~ue passaram posteriormente a jo ::-
gos infantís .• Mas tarde o c~ro, encarregado de tada a ação tea
-traI,. veio a deacmpenla.r pr~pond(-;rante papel no .teatro grego ~;
z-euní.ndo um sua, int erpretaçao oant o (poesia e mlÍ,sica)e coreo- ~
gra f La ,

Embora o caro se repartisse usualmente em dois gru-
~()S alternantes, foi de usança permitir que repousassem ambos
de q-uando em quando; ooncedendo-se nessa ocasião a qualquer
~eBsoa ocuoar a tribuna em tdrno da-auãl se realizavam as eVo-
iuções coreograficas e aí cantar um improviso. Coube aTespis
7alorizar essa nova contribQição7 substituindo os grósseiros
:'mpr?visos po~ apresentações prõvi~m~nte elaboradas, que g<:n~.
ram lmport~ncla e marcaram a trrllJ,s~çao dt, teatro grego arrt í.go
~ara o teatro grego ~oderno, cujo valor artístico iria ,proje -
~ar-se at6 n6s atrbv6s dos s6culos. Estudado pelos artistas e
=..iteratos do Renascimento, influiu na'criação'-da 6pera,..no séc~
_o XVII; analisado por Gluok, ho século XVIIl, levou-o~à reno-
vação da es·:t6tica operística; detidamente acmí.uçado por Wagner
no século XIX, inspirou-lhe a célebre r cf'orma do drama lírico.

-
A pouco e pouco, porém, 'palavra ,música. e dança

t.a.nbómforam cul t.í.vada s de oe.r sí. Dissooio..ndo-se pela impor-
t âncLa conferido. a ca óa uma"individw:lll!1cnte, continuou a dan-
ça a não prescindir da música c 3 p,8lo.vra moduLada , no cant~,
a mant er-s e a BIa vinculada; mas a palavra ãcclcm18da, que tao
bem poderia dispensá-':ili.at mu.í t o frequentemente ped í.a=Lhe real-o
c e at ra v6s de um a compnnhament,o instrrnnental. Em nosso meio,
por exomplo, no século passado, quem so prezasse não declama-
va sem um fundo sonoro exeoutado em surdina aO ptLano. E a pe-
ça obr í ga t ór-La, no ca s o , ore, a ''':lolílo.''. -

Entretanto, o cultivo da decla\no.ção, da música p~
ra e da dança clássica, n50 impediu que ~sses tr~s elementos
continuo.ssom estreitamente vinoulados na )r!.:1tica popular. En.,.
tre todos os DOVOS vor í.f í.cn=s e os oecí.aL predileção pelas C2n--'
ç õcs ba í.Lade s , cuja forma .nai s s i.mpLes são os Brinquedos can-
tados. Compreende-se hoje que ~i3tes podem ser eficazmente a-
plicCidos à educação,' sobretudo se esco1hidos dentro do patri-
mdnio folclórico interna orone L ou pátrio.

Pestalozzi, em SUiJ -espléndida ro_aliz·.ç~o pedag6-
gioa, foi dos primeiros a P~l'" em relê10 a contríbuiçao que po
de fazer o Can~ioneiro fol~16ricoà educação.

à.ência.s
xiste de
clóricos

Froe1hel, que, sou150 til"ar grande partido das teri-
instintivas Lrrf'arrt í.s ,paro aproveitar o que nelas e -
bom e de são,racnrreu ao uso de rodCis e de cantos fol.
alemães.

Gustavo Doret, ;jL1 neste s óou.Lo, asseverou nD.~a
exi s-tir de maLs eY' carítad oz- em sua simplicidade do que a c ançao
folclórico.,/:r'.ioc. em verdadeira s oí.va local ouna cí.onaL, E apon-
tou a varrt agcm do. p.cdo c onh.ccí.ment.o ..de d.\-nçÕBS de todos os pai
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s os , pCr as criança s em conta to com a aLma 9-0s o.iferent es psvo s , F.
oome.adou, entretanto 9 que a n t e.s dê tudo se lhes d cs s e a conhecor.
alma do seu próprio pa~s~

_ ~ichelet afírmo~t !~~~bciso,gue ~ Pátri~ ~~~ ~ent.
da na os ccLa s Nao se trata de :u.LlJlnglr as formulas pe eud o j.at r í.c ta
d"8 ãue~20 frc qucrrt cmcrrt o sé abusa. Não! Do solo natal j or r am com
f'orrt e viva Brinquedos cantado s e Cantigas avulsas que c eLebr am o
mor à Pátria e à na tur oaa , focalizam 1,lSOS,60·stumes e tradições. -
nesse manancial que. a inf~ncüa e a juventude elevem dosa Lt or-ar+eo
ra reforçar a consciência de sua p8i:rsonalidadQ e de sua raça".

Rca Lue nt e grande é o valor cduca t í vo do folclore. O
regi 0.:.18 lismos vorbai$, por cxcmpl.o , que se; encontram nos Br-í.nqucd
cantados tradicionais, concorrem. :)ara a jus t.ar a crianço ao seu me
io ambiento. ~Ta.s, além de promover a sua Lnt egr-açao à região e i
Pátria, o folc16re estrpita os laços humànos,par apresentar quase
saIlJ?re, em sua simplicidade, os traços comuns a vários povos.

:1- CONTRIBUIÇÃO DO.§. BRIl("oTJEBOS Cá ~J.1.ADOSJI. EL0"CliQÃO I1\TT:;:,GP,-4L •. ALGU.
:B'UlillAi.··.:BiI1"rÓS CIJ.;lTTIFr'COS

Segundo ela parede , (). tlinterêsi.: o é sintoma de uma no
c es aí dade ; na criança 6 aí.n t oma de uma necessidade de cr eac Lnerrt o
do es)irito du do cor)o".

Os Objetos ~u 'atos que ~uscitam o seu interêsse va·
r í a.n à med.í da que a criança sedescnvcJlve física. e mont.aLmcnt oj s c.
do illl)Ortcn te conh.oc ar a ov o.Luçâo do-s lnterêsses para poder adapt.

ensino à marcha na tur-eL da ovt.Luçâo ps í coLóg i.c a ,

TÓ0.3 criança no.rrna L e sadia é ativa, por Lrnpo sd.çâo .
'iológica. Para~poder ada)tar-se ao meio em qúe vive~ precis~ d~lt
-:;mar conhecimento at.r av ós d01;3órgãos de infCirmaçõ.cs que são os s(
-idos. Inicialmente restríto, seu CaillPO sen8~Tial vai se alargan-
:"0 a';)s poucos.; a seguir se or oc casa O d,çse.ijvoll[Ülwnto das vias n.cr
7':l3 as mot r t z cs e, por úl t í.mo , 9 dos e en tro s corticais, que condi :
aí.onam o f unc í.oaamerrt c intelectual.

Daí sUQoderem-~e na cr~ança aQS interôsses percepti~
vos (pelas c oí.s as que a c er-cam) , o interêsse gLó s s í.e o (aprender
~):l.CSQ nome) e o ínterêsse intelcctyu~l (saber-lhes o por-que},

Pcrí.)d.) dos intC'3rêsses ,Ee:cceptivos ou sen:;oriais a-
z-ango o primeiro ano dc vida, em que .a criança scinteressa por
ado quanto lhe fore b ru.ocamorrt e os sentidos. Só v~ num objeto SUB
_~nfigv~ação exterior; 8.Q interessar-.c por ~le, não o considera
_jBnto aos seus caracteres intrínsecGs, mas Úllicamentc com.) oportu
:dade de· e~crcitar suaa adaptaç5çs motoras. -

Éstc primeiro pcrL..JdQ c oz-r-cep ondc musicalmente à f'a s o.
r ba Lbuc.í.o (por parte da criança) e d8-S a éa Lan't os ou cantigas de

_:"nar (po:r parte da LfJ.ão) Atravcs do ba Lbuc.i o , a c""'iança por meio d-
: alantos ou cantigas deninar (essas mon6tonas melodias suaves e
caz-anh osamcrrt e entoadas poLa mErepara fazer o filho ado rmoeer- )fa--

=..:::'liariza-se.,· passivament ê1. com a tradição folclórica do gru)o ao
~....al pcr-t onco,
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Não z-ar o, antes de ador-mecor , associa-se o beb~
~ voz matorna, numa te~tativà de aCompanhar-lhe as modulações.

~:rodo ~ interesses Blóssic2& ~.Q.~ ..9_CJ.uisições
otriz<8s- 2Q e 5º anos- 'fELse-emqUE surge o Lnt er ó ase pela :J..5.n

~l"ELg8ill.~O'baLbúc i o de sfLaL~iS da f aa o anterior, começa a coorde
~ar-se para d3r sentido, surgindo as primeiras palavras inteli
gíveis r mamã, papá. Daí por diante, o vocabulário enriquece =
se dia a dia; de 60 pa13vras dos 12 aos 23 meses, aQmenta pará
269 dos 24 aos 35 meses, atingindo 360 dos 35 aos 47 meses e
continuando sempre a crescer. Verifica-se ao mesmo tempo,maior
iesenvolvime~to na coordenação motora, permitindo à criança en
gatinhar, por-se de pé, cam.í.nhar , c oí-rcr, saltar,to:car trombe~
"taou tambor.

Neste gegundo períOdO, persiste por p3rte das mãeE
o uso dOB a calant.oa, mas a êLes se vêm juntar cantigas avulsas
com letr3s onomatopaicas ou cont~1do insistentes repetições de
-:)alavras,induzindo a criança a um salutar esfÓrço imitativo
~ue concorre para a f'o rma çâo e enriquecimento da õ í.nguagem,

Peri~.!!C2.dos interêsE,ee ger8.is: desp ertar ~ ~
ligênciã (idsde das perguntas) dos ',.aos 7 anos,

O il er-c eí.r-ó período, car aot or í.zado f8 1,0 desper -
tar da Lrrt oLf.g êno í.aD aguçamerrto da c ur-Los í.dade , leva a crian_
ça a agir s ôbro as ec taas e a t.udo per'buntar•.Ê a famosa ida-
de perguntadora.

Com Q desenvolvimento de suas fÓrças ~ capacida -
des, a criança as võe em exercíciQ sob a forma de jÓgo. Mas,c2
~o até seis ou sete anos ela ó natural~ente egoista, embora a-
prcci e e até prOCUr,q o cortvívio de outras G riança s, joga qua-"
se sempre só. É a fg~e do jÓgo inQividual •

•
. Ncs"$G porío'do adorq ouvir histórias, sobretudo

as que forem i~tercaladas de estribilhos musicais insistente-
ment o r cpct íd as ou aquelas intcirament e cantadas. E compreen-
de - se PQ~ que: concentrada no guo ouve, transporta-se ao
maravilhoso mundo dá fantasia, vivendo intensamente, pela ma~
gia do ~'faz de conta", ora um ora eu+r o personagem da histó -
ria; e isto, geralmente, em oompahhia de muitas outras crian-
ças, o que lhe proporciona o prazer da vizinhança infantil sem
que esta a perturbe, em seu gózo ~rtdividual.

Período dos intDr~sse~ especiais e objetivas- dOs
7 a os 12 an os ,

Como bem o aponto~ Aguayo, nesso períOdO o jógo
deve aatisfaz er vá!'i os int erêsses? porque a criança entra na
posse de quase t ôd as as capacLda dos merrta.í.ae físicas do ho-
mem, falta :do-lho apenas o dcee.cvo Lví.mon t o qU.G o oxo rcf ci.olhe
pode proporcionar.

Como já são sccí.éveí.e, embora não tanto quando o'
adolescentes~ dlo preferência aos jogos coletivos, satisfBzeE-
do assim o seu LnstLnto gregário. Ell'Lrc~sses jogos col.eti-
vos ocupam lugar de destaque os Brinquedos cantados, cuja Lmpo
tdncia vital está em oferecer às crianças, através de 'prazeirg
sa atividade, as maiores e melhores oportillridadespare um pri-
meiro~onvívio social. .

Os Br-í.nq ue ô oe cantados, pela sua varIada riqueza
permitem escolha "sob medidalt, de aoór-ô.ocom o desnnvolvimento
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infantil e com o gráu desoc,iali::,ação do grupo.

Partindo das mais singGl'as r cda s em que as cr+an
ças de mãos da'~.2s, a p cna s giram para a esquerda enquan+o CEn.-

tam, pe r ccrr-era o prafos.sor 't ôda a gama dos Br Lnquod aa canto.--
d tl".- ...L.' ,...,..: ',.-. r-, t _1 r- ~ d'r t"""o .L •.' , r- d ,..,.-x r-. ...r-; f'I. •os a e a t i.ng r; a s rOÜáO r-ama m e.auae 8 C1S peças I,l:lS~aS? q1J8
participam d.'a l'«iida e da dança ~ Aliás o Brinquedo cantado ó a
forma e l.en en tal' da dança regiona L

)1. ID8dida que o grupo s e "des envolve, a mcví.m on ta
ção da s rodas ganha em c ompLexí.r ad e , oxí. g í.nd o das c r í an ça s par
ticipar;ão mais a·üenta e concontrada e dando-lhos a oport~.1nidã
~~0 do viver práticamente ~a indispensável cooperaçãõ que a-
vida so c'ial requer de todo o indi víd uo •

. Depois dos oito ou nove anos, quando a à t onçâc,
Lnf an til já se acha voltada par-a as danças s LmpLes , predil e .'
ção que-se ac on'tuaz-á vdur-ant.o a ad oLes c ênc.Ia, a cli'iança",como,-
que se vai doe.l í gand o dós Br Lnquodos cantados. Ê:stes va o s en-
do relaegados a um p la no s ecun-0.ário,· C.8. em no esquecimento, pa§.
sam a pertencer ao passado; mas a U1n pa ssado muito querido 1que
comove pr'o tund amerrt e o Lnd í.vId uo ao recordá-Io, s eja na juven-
tudo, em plena maturidade eu na _velhidc.

, Os Brinquedos cantados são para o a duLtD.a mais
encantadora e impressionante recordação da sua infância.

Disso sabem tirar par t í co os anunciantes usando,
como veículo o. c propaganda comer-cí.a L, melodia s clássicas e
tradi.ciona is, Lnc.Lu s í, ve dos Brinquedos cantados, àssocia das
aos aminc.í.cs dos seus produtos, na certeza .do que êstes serão
ouvidos com prazer pela atração que que l qucr- melodia cantante
exerce sdbre Os indivíduos, ospecialmente as ~elodias folcló-
ricas, cujo maic;r faséínio dec or-ro do fato de se acharem gra-
vadas, bem fundo, no coraçao.

, .

Recurso ~t3se, aliás, bastante condenável,
não só por pr of'ana'r as peça s cLáe sLcas , deturpando-as, mas ta~
bêm porque; no caso de melodias folclóricas, além da deturpa -
ç a o há o -pr-o j u.í.z o de fazer desaparecer o elemento tradicional
contido na letra.

"Os brinquedos desenvolvem na criança as suas
qualidades de obacr-va çâo , o espírito de iniciativa, a co ra gorn ,
a -capacidade cria dora, a sociabilidade, a, dis ci plina, a de.1i-
cadeza, enriquecendo-a de velores morais e intelectuais. Ao
moemo tempo o r8crei0 é salutar ao corpo: os músculos adestram
-se, Q organismo todo se beneficia das,exposições ao ar livre,
da riqueza mot or a de a 19uns jogos, dos movLaerrt.o s a qu e se sub
mete. A criança aprende a zanhar e a porder, o que é r~is di-
ficil ainda. E até ;Jodcrd obt e.r pcqtie.na s ncç ôcs de arte' no .r-L t-
mo das canções que integram os Brinquedos cantados". (2)

Uma das grandes oportunidades na escola ~imária
é a de iniciar um sadio convivio entre crianças 'de a'mb os o_s s.2
xos , Prestam-se admirávelmente para ê ae e treinamento os Brin -
quedos cantados; tudo depondendo, é claro,da orientação do -prQ
fos ao r a - . ~

I' .
(2)- Costa, Danj;;.e- nA Lnf ân cLa e a recreação"- Imprens-a Nacio-

nal- Rio- 1942- pág. .g



Ainda sÓbre o mesmo assunto, assim se expres
_ou Adéle Portugall (4): uQuerer.explicar ~ criança a solida--
=iedade humana seria empr~sa absurda; a teoria ultrapassaria
':e muito o seu horizonte. Mas o mesmo não acontece com a 'Prá-'
-c~caJos Brinquedos cantados, e isto é comuma,' todos os jogos
oLet í.vo e , fazem-na sentir-se parte de uma so cí.edaúc , de um

-odo, e compreender que, se júnt8r seus esforços aos ~os seus
ompanhe í r-os , d'í,s to resultarábenef\íci o paz-a todos e pará cada

um em partic ular. A c r-í an ça aprendera logo que, desempenhando
c seu ps'pel o melhor que Lho f~r pos siv:el , contribuirá para o
üom ~xitb do cojunto,para a satisfação dos colegas e de sí prQ
_ria; urna série de experi ências. a fará compreender as es.t r-eí. -

tas relações que existem entre ela e o grupo. Apl'end'erá pr.áti-
camerrt e quc s par a ser estimada e suportada, precisará ama.r e sl!
portar; que para gozar .de seus direitos deverá respeitar os
alheios e saber Clumprir seus 'deveres consciensiosanlente.

Como.indiv íduo, a criança deve gozar de pLena li-
berdade: é um direi to que U18 a ssi st e. Mas, Gomomembro 'da so
ciedade, ela tem o dever d'e submeter-se a regras estabelecidãs.
E o fará esp orrtiâneamcn't e , sem qualquer constrangimento ,porque,
sentirá que essas regras nGo ~3ão a expressão de uma vontade a.!:
bitrária mas, sim, ditadas pelas c i.r cuna t âno í.a e e de Lneont es - . \
tável necessidade. " -

-81)-'

"" Disse Manoel Monte1ro Soarew « 3): "Os Brinquedos
arrt ad os sa o agentes socializadores por oxc eLênc í a, l). cr í.ança
vID grande satisfa~ão em ficar do mãos ~adas com outros cole-

gas; em participar da mesma roda e dos mesmos movimentos. As.
L-aidas sentem-se encorajadas a. realizar o~ gestos comuns que
G todos os companheiros fazerem. E,mais tarde', é capaz de pa.ê.
Ser. ao segwído tipo de roda em ~ue ela é destacada e, sozi -
_-_a, torna iniciativa. Embora iS80nos pareça s í.mp Lee e vbana L,
aoa a criança inexperi ente e acanhada ropr.3scnta grande sacri
-:'íci o; e. nã o menor é o das que pertn~nec e.n na roda, por TItOl~en=
'tos esquecidos, enquanto t ôô a a t.onç áo se cono entra num só .;1.n-
.:.ivíduo. A criança cujo espírito é de domínio, v~ que a si -
....J.ação de destaque ó para t ód ae 8~ urna vez te;rminada sua atua
ão, deverá ceder o lugar a outra que ela mesma irá esoqlher7"'<" • . ,

É muito oomuraenoontrarem-se crianças que não a-
:üt9ffi o~i1ap~l Lnf er Lor , sempre desejam ficar em destaque, e,
:~ndo~nao sao satisfeitas, afastam-se do brinquedo. Demons~
~=am nao ter sentido ainda a influAncia da vida cm grupo e
r ef Lot om o ambionte do Lar, pcqueno mundo onde dominam e são
aLvo de tCdas as atenções e, a e sí.m , não se conformam com a
()va situação a que, no entanto, devem ajustar-se; porque a
':'da não lhes permite esse ex;clusi vismo e, mais tarde, sofre
rão se não se modifioarem em tempo. li simples formação em r2,
da leva a c riança a sentir a uni dade , a harmonia do grupo.

É, por conseguint~, grande ovat.or dos Brinque-
os c an,a dos nos prime Lros pae so s ' para a soili:i..aBlizaç-ão da

criança u.

(3)- Monteiro Soare s ,M8noe1 - li Introd uçâo= a "Danças regi onais o
Brinquedos can t.edos "> Associ\3ção dos ProfessCres de Eduoa
çGO Física do Distrito Federal- Departamento Cultural-Pu=
blicação nº 1- pág. 9. '. ..'
Portugall, Adéle- "Chants et jeuxQ- Li~rairie Ch. Delagra-
ve- Paris- 1882- pág. 111.

(4)-
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'Chamamos "Canc.l on e'i r-o folo16rico Lrif'an t í.L" ao
con j un to de aarrt í.ga s pocuíia.res à criança e por ela entoadas
2:! seus f'o Lgue óos ou ouvidas do adultos quando pretendem ádor
_~cê-lo., ",entretê-Ia ou instruí-Ia; cantigas usadas de ~era çao
am gera çao e que se transmitem e perpetuam pela tradiçao oral.

o Cancioneiro folclórico infGntil abrange:

- Ao.§1,?ni2.ê. ou c an t igas de ninar: como Tutú 1\.1a-,
::,a;a.bá;: ,ote.

- Estribilhos mus l ce.í e que indiegram L'1:S histórias
con tadas e cantauQ.S: c orno "NL.; nha "JuaesLnha ", "Capine iro de meu
__3iH ,-ttNeste sur râo me meterur±i.tt, ato.

. -' !óa dGt,.§!, ou me.l od.í.a a iJ1l.ra ensino da solot'ração e
c.a taboada, já em d(1$USO nas grsnd~a cidades mas ainda em vi-
rc r em c ertos pontos so iJúíS: como ftR-a~'óG, B-é-bólt• "Um e um
- dois, um o dois - trêstl,ctc.

~ - - BrinSl9-~ cé1fltsdos ele vDrios tipos (vide divi
330 mais sdiat:tGj.. '

. - .92E:L~ avu1..@.~~, que a s c r-Lança e entoam em qual
-Qer de suas ativi0~ãQes sem ~ue com elas túnham dirlet8mente re
:ação: como llMestl'e .Domingos ti, ItTJ.[etünabonita ti, et c , _ -

~)- Divisã~.~o~ ~ing~ed9~ 98~tado~-

Os brinque dos cant ad os r-cpar-t em=se em v ár-Los ti-

- pritl.sl.1?:.e.§.os~.2. ~ (eomo "Ci;çsnda, c í.r an dLriha v ,

. . ti . )Papal Franclsco ,etc. .
'\

- ~p~in~~~~?s ..)~º- gruE.0~ 2120S t os (como tiA a gu Lha 1111 ,

tiO Pob r e G o r ac o I~ct c. •

-~r,(sll
d ct ,

- ~rinSll}-G.ª2..ê.d~ fllsiE.ê. (como
ItBom bar-que í.rc ti ,etc:-) •

, """Passaras,nao pas-

-:el1,etc.}

- br~n~edss gQ im:.'tJ:~ (como I1MC\rcha,ao Lda do " , ).

- brin.s.u~dos .2-..9. EU::.~( como"Pr ol í. to quc ba te, ba-

cos qu.e n , o t c. )
:e bri!!..9.~;::;,Q2.§.de EQgar.( como "VüfilOS passear no

Sanchatt., atc.)
E.E.1ng,uedos de esconder ( como nSenhora Dona

- 11 .J.. )~a ,e lIC. •.

.3 tambóm incluem:

- chamadQ§. 123ra ~rinsuedo~' (como 1tAjunta,povo ,
'Oara brincaru)

ni 6 do
-cantigGs E8r} selecionar .,;i.2g.adores (como "Um no

poli-politarlDtI,etc.
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Oferecendo as Rodas maior riqueza para as aulas

de Recreação do que os rest an tes tipos de Br-í.nquedoe canta -
dos acima referidos, merecem aqui uma classificação à parte.

c)- .Classificação das Rodas-

1- Quanto ao conteúdo da letra:

- Temas da vida aoc.í aI-tI C~rahda, c irandinha li;!!
moda das tais""""ã'IiQLuinhas, IIAinda não oompr-cd.",

•

- temas da natureza- nA borboleta1t,!JA pombinha
vóou,,-;-n.A roli:rilia do andor", !lA cobra e a ro-
linha", liA ga tinha partaa ti ,"CachorrinhO e stá Ia
tindo11,"Oarangucjo não é peixeií,IlA rosa verme"':
l4a",etc •

- temas instrutivos-fiO há bé bí bó bú","Um.;dois ,
tr~s •• ", "As estaç5es do ano",etc.

temas do romanceiro :'1fTerezinha de Jesus", "O cra
vo brigou 'com a rosa","Esta rua trrm um bosque'"
npor que choras, Julietaf",etc.

2- Quanto a o andamento : (chama-se "andamento" o graú de ve
Loc í.dad e. que se' da aos tempos do compas ao , havendo u
ma estreita relação entreêle ~ o caráter da peça.An=
damentos lentos sugerem desânimo,tristeza, nostalgia,
andamento a moderados, satisfaçQo, alegria -de viver;
andamentos vivos, oxuber-anc'í.a , entusiasmo. A classi-
ficação que se segue 6 de particular inter~sse para
os p~ofessdres de Recre.ação pela relação que existe
entre o andamcnt o (ve l.o ct.dad e ) e o esfÓrço físico so
licitado ao educando, pe=mitindo:lhes uma utilizaçãõ
mais racional dos Brinquedos cantados, quer Quanto à
sua colocação no plano de aula, Quer quanto ao tempo
de duração que lhes seja conferido). .

-rodae lentas - "Terezinha de Jesus","PorQue ch,2,
ras, Julieta?tI,etc.

-rodas moderadas-"Os olhos de Marí.an; ta" , "Fui à
Espanha" , "Sambalel~fI, "Escravos de JÓ","Sir1:,.
·coté",etc. .

- rodas 'vivas- "Viuvinha da b anda d 'além", "Piro-
lito Que bate bate", "A linfia Rosa juvenil".

- ',rodas [,1-t.d:.Qante_s: "O cravo brigou com a rosa"
Tmõderado-,vivo); "Fui ao Toror6 (andante-allg,

greto); "benhora Viúva (moderado-allegretto
vivo) • .

3-~uanto ~ execução musi ca.1- /
- c~ro - nA canoa virou",IIEscravos de J6-,"Piroli-

to que bate,bateh,etó.;

solo e cnr o- 11Senhora Viúva t, "Um'pobre peregri-- --- ,no ", "Esta rua t em um bos que 11 , et c. ;

-forma ~ ...( cõr o e parte f a Ledaou-d ecLamadaj r IlVa-
mos na ssear no bo s que h, uCiranda, cirandi -
nha '", et e, • •



- roda simples: "Ainda
Ia Constança, ot c ,

N11ao comprei"; "Constança,be-
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4- ~anto ~ estrutura:

Tipo AAA. ~. CA mais comum): em que tedas as quadras
SEtO cantadas com a mesma melodia: "A moda das
:tais canquinhas", "Fui à Espánha", tIlPirolito
que bate, bateu, e t c ••

5- Quanto

TiJ?o @ ....que reune duas diferentes 'melodias;" O
cravo brigou cmil a ros a" (associa daa "Palma ,
palma, pa Lma " e, numa outra versão a "O'l.ha o
passarinho~ domin611);"Qu~ l~ndos olhostl(reuni
da a ti Viuvinha da banda d alem"), et c , ;

Tipo ABC- em que se sucedem trôs óu mais diferen-
---=tesmelodias: "Eu :4ui ae Toror6"; (que LncLue

»o Dona J~l[~L'iá"e "Tira, tira o teu pee í.nho" ) t
"Senhora Viuva" (que engloba "Morreu meu rnari •...
do" e "Viuvinha da banda d 'a 1 éln" ). "A rolinha; ,
do a moz-" (que reune tti)..1e da um a braço" e "J?alma
palma, paLma , palma n} o t c , .

, I ~
a formaçao:

- ~ .2..2E]; .3llla figqr~l1:te §.o_centro; "A' gatinha par-
da", '!t Senhora Dona Sancha '! , ttCiranda, c í.r-andí.nha ".

roda corg duas .2..~mais figurantes !!2. centro: "O cr.
vo brigou com a rosa", "Terezinha de Jesusll,etc',

- r-oda ~ ~ figurai}.iQ fora: liA mão direi ta tem u
ma roseirau, e t c ,

- roda ,2omfigurantes dentro .2. fora: "Pai Franciscoll
liA llh...l'ida rosa juvenil!!, et o,

roda assentada: "Escravos de J6", et c ,

- rodas concêntricas: "Onde está a ]\f".targarida ?", etc
6- Quanto à m~vimentação:

marcha' e í.mp Le o r "Ai! eu entrei na roda!", etc. ;

marcha ~ 'Ponta dos ~: "Eu sou a borboleta", et c .
\

- salti tos : "Atirei um páu no 'gatoll; a3ª parte de
"Fui ao Toror6t1, a 2ª parte d'O "Os quinda-le-
lê",etc.;

- roda ~cadeia ~ ~..§ erpentina: "Hav i.a um novo· n
v.í.o!", dtc.f

- rodas ..92:::::eacentuam ~ determinado ritmo ..2:!!marCaI!l
.Q.§, tempQs f...ortes .9:.ê. rgelodia: a)- com voltas e
meí.a's. voTtas: IICiránda!, cirandinhall; b )» corre
palmas: tlFirolito que ba t ojba't e'"j c)~ com paL
mas e bete pé; "Palma, palrna,.palma"; d)-com -
panoadas de objetos contra o solo: "Escravos
à.e J6";e) -- estalando os dedos: "Os olhos de
Mariani ta 11 • .
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rodas :L1nitativas- que se caracterizam pelas ati-
. tudes repród:li2iindo pela mímica o CC,'1tel.l.(.o dE.
ean tiga: 11Carrteirinho, carneirã o 11 (;:H3 cr-í.an -

cs r-v i ó o'Lham se 011'\''''"(1 p~rQ O c';', n'j ''l<>~ ~''')'O"ça", aJ '" ~~a - "'! ..Lc•.. Hl ct C:, \.J·"'7 _.~.!._, •.. ::""" ü

O chso, e cntum-t.e , deitam-se, levGEtJInsc):;"Lc-
na ponte da VÍlll8ça<1 (ges1jos de ~.av'3.JJ'::'ra::3)..;oE
t.ur-e í.r-a s , pia n.í.r.t.a s "ot c e ):; "1;3i :::'1[::10;. f3C('.j ( i(eÊ
tos dos tane;;Gdc..ces de ví.o lfio ) g "I: moda C2.~J '~éé'ili
anqu.í.nha s '' (flexão dos joelhos); "Rod a d=,iL10" .
(giro e bamboLci o j j et c sj / ,

...mist::;:. Q.Q roda Q Sl3.q.~- \'Os olhhos do l~arianitaU ;Os
quindo-le-le"; "Sam',)alel~lI,etc.;

- rodas dr-a.na t í.eadae s "Torezinho. de Jesus!!,!lO cra-
-:vo.-b:çigou· com a rosa 11, "A lindo rosa juv en.l.L'! ,

- Note-se que, qua 1quer das rodas, minuciosamente a-
_alisada, constituirá exemplo de QTH. ou mais dos grnpps c::'tsios.
Exemplo:- "Pai Franc:!.sco" - começa com mar cha em a.t:ldáme.L'1torr.orJ.e-
:-a(10-; a prosenta movãmen to s imita ti vos do vi olão 1 e ainda envol-
7e saltitamonto~ vigorosos.

a)- Re~uisitos ~ obser~~ ~ ~scolha de material ~dequado às al~-
Ias de RecreGcao.

•
Se G verdade que, via de regra, as peças rouni-

das em ooleções infantis didáticGS ou não didáticas, f')'ir>lc~.ci'Ja[
ou de livre inspiraç~o, já se enc ontr am ae'Lec í.ona da s . é '~~é.lrr.'h6:ll
certo que, nem tudo o que Lnt ogr-a o folc16re Lnf an t i L, é er'.uc[tt~
70.

"" ' Cumpr-e ao professor oxami.nar- o materis.l à sua .dí.apt
s í.ça o e apcna s usar o que fer adequado (convém frisor que o mes:
:!!o critério de seleção deve pres:i.dir à escolha das danças regio-
nais,pois que o nosso grando e elevado objetivo é 2 educação in-
~egral) •

No que concerne Q letra:

Deve o conteúdo do texto UOGtico nada incluir qU(
vá de encontro a uma dí.v er cFo sadia. A'"roda ",Atirei um pau no g§
to" ,por exemplo, focaliza UlU ato condenávol- maLt r-a bar Cts ani
:::nà í.s ,

Evitem-se as incorreções de Lí.ngua gemo

Há casos em que o professor-pode corrigir o ~rro
sem prejudicar o cunho f'oLcLó r í.co, Deve fazê-lo.

Exem.plo;
"NQsta rua tem UIa bosque",

lIEsta rua tem um bos que 11 •

Essa mesma roda oferece exemplos de dot\JxpJ.c;-50 de
sentido por identidade de som," r esu Lt ando em absurclos; casos co-



Compare-s_e com a versão ca r í ooa s /
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::0 ésse podem ser resolvidos recorrendo-se ao emprêgo da versão
80rreta, quand~ esta fOr conhecida.

Observe-se a versão mineira recolhida por Alexina
'::'eMagalhães Pinto:

"Nesta ruo tem um bode
Que se chama EscurJdão.
:1. A- --=-::.:. -. -,
])entro dele mora uú anJo
que roubou meu cor-aç áo i!.

"Esta r-ua tom um bOEque
que se chama So l í.dao , .
])e~tro d êle mor-a ui;;: snj o
que roubou meu corc,çao".

Claro que a pref'3r~1~0ia do professor recairá sObre
s egundo exemplo.

M- ~, í.t í.ô •~Vlas~ .2. perUll l _o, a quem quer que s ej a ,re-
~irar dos textos tradicionais os seus regionalismos, cuja lagi~
t í.mí.dade tem que ser respei tc,da, com a vantagem de /serem êles
=atOres de 8J'ustamento da crianca ao seu moio ambionte.c ,

-Mo ~~ concerne ~ molodia~

Tessitura conveniente (chama-se "Tessiturall de umr
70Z a sua extensaoíneêl'ia; dontrO-da qual pode Qesenvolvp.r-se sen
esf~1t'ço) - Se não dov omos f'or-ça r 8. s voz es a o cant ar 9 'Tl.'Jr ruon t e as
voz es infantis, e so EiS no te s oxt.r-oma a nunca S8.0 em:'tidaG ('"m. E
_8sma f'a o.í.Lí.dade com que se entoam os sons mód"ios," aconselha -se
referencialmente a escolh8 de Brinquedos"-cant3dos cujas meIo -
aa.as 1130úTtrapassem o ámo í.to de oitava, transportando-se par;
t.onnLí.ô edcs convenientes" quando necessário, as versões demaei a-
ão graves ou agudas par a as pos s.í.b.í.Lf.dad cs vocais infantís.

'A tG8si tura mais cômod.§lpar-a a criança vai do dó dê"
-;r í.meí.r a linha suplementar inf erior da cLave de sol a o dó 'de
erceiro espaço da iliesma clave~ ,

\

t",.

"'- O ---ti
- ....
i f t'

~=,,~.
---&:-:---'

Exemplo do Brinquedos cantados cujo ~mbito não ul-
trapassa o int'ervel'0 de oi +ava ~"Ciranda, cí.r-and Lnha" , IIFui à Es-
panhall, "A moda das tais an ou.í.nhaa'", I1Pai Francisco", et c ,

I 'Boa prosódia musical -, NGOó suficiente' que o t ext c
poético-ou o melódico s e j am aceit{veis per si mesmos. Paz-ss e nrí s ,\
ter cone í.d or-aç a fUSGOde arab os , da qual resulta, a prosódia musi
cal. As chocantes -dCfia,contua çõe s t ôrrí.c as , t.anto quanto possível
devem ser qvitadas.



~l-

No ,que conCern8 à mCvimentação:
1{á d~is 8.s-pectosa cons í.dersr; um,que se.7 efere às

ou formaçoes; ot.tro, que di~ respe~+~ à at í \Ti:l~;LG._P-l'):rrfll/ .;.

Recónhecido o fato de 'que a maioria das rodas ih-
~ue atividades sa~dá~els~como a marc;ha e os saltitos, não have-

nenhuma contra-lndlcayao de tal ou \ual roda por envolver es-
~ ou aquela forma de lopomoção. O que importa G analisá-ra sob
Q diversos aspectos já mencionados ante~iormente, isto é, quan-

ao esfÓrço exigido, o 'que decorre em pa'I'tedo anô amen t o j quarr-
à opor tunf.dad c de SU;:1 inclusão na série debri.nquedos que irá

...nstttuir o plano de au.La j qu.an to ap seu valore,omo elem8nto ...s.o
La L'í.z.ado.r1et c ,

- Planejamento.da aula~
Ao preparar o plano de aula dev~ o professor ter

mente que:

os Brinquedos'cantaclos precisam. 8stat' de acôrdo
_~ b desenvolvimento físico e mental do ~rupo que. Os vai reali-
:::-,assim como com o'grau de sbc LaLí.zaça o atingido pel.o mesmo.;

. ~
- G necessário partir dos 13riIiquedos carrt a do s sim -

_~s para osmais ~omplexos;
- a monotonia pode sex evitada e a graduação do es-

~::!:'çoracionalmente mantida mediante alternância de !::Jd'J~ em di-
~~entes andamentos e, em. fr..nçGo d~les t requerendo maio:r ou me -

esfCrço físico; .
- o interesse e o entusiasmo podem se::--tuarrtLd ca ví~

s utilizandó-se rodas reconhecidamente atrD"erltes e or-d ona.ndo -
s em cresCente gráu de atraçiio, segundo observações no grupo.

Â melhor maneira de ensinar um Brinquedo cantado
ons i.st.e emd ecompe-lo em: seus elementos cons ti tu tiv.i)s , abordag
:)-os cada um de per sí, antes de tentar executá:-lo como um todo
.í.f i.c ado. .•.

Encontramos no Brinquedo cantado tres ele.mentos
,-,n.stitutivO~:

l)- Letra
2)- Melodia3)- Movimentaç~o.
-)- Ensino da letra

Deve-so começar polo estudo da letr~,preedendo-a de
tzaa pequena conve-rsa com o.La relacionada (narraçao de um fato,u-
a circunst~nc~l, illlli} historieta ou descrição de urn Dbjeto ou de

~bientel. no sentido de despertar -o interêsss do grupo;enur:~
ciá-~ en~ao com clareza, comentando o seu contcudos Sua memorl-
zação ~erá tanto'mais fácil quanto mais atraente tiver sido a
sua apres~ntacão. .

'"'8g, houver aLgumr; palavra d8 difí-cil compreensão pa-
ra a classe, é ltCeé.i.soexplicá=-la primeiro, par a depois, median-
te exercíc ios apl.'Q.pr:1r3dos ~ ob t er clareza ría dicção.
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d)- Errsino (iamel·odia-
Preliminarmente fazer o grupo ouvir algumas vézes

a nova m~lodia cantada pelo professor ou executada ao piano. Em
seguida, pedir'que a cantarolem a m@ia voz; quando isto tiver
sido feito, juntar-lhe cuidado sament e a letra visando a urna boa
prosódia mus-LcaL, -

Fazer cal'ltsrcom suavidade, sem gritar; com juste-
za (correta afinação!); expressivaTn.tinte,com entusiasmo e ale -
gr í.a ,

e)- ,Ensino da movimen,tação-
_ . Uma vez apren,,:idas'letra' e me'Lodí.a ;" há a cniéarar',:

JS dois aspectos já oitados: formag~oe formas de locomoção uti
~izadas.

Se necessário, ano.lisar a modalidade de marcha ou
saLtits empregada, mas ,,emgerol, .basta exemp'l í.caz' •. ,g-Uânto,.às-.
formaçoes logo em prática G, quando. cportuno ,em funçao da pr6-
ria letra ou utilizando-a como movimentação.

~ Quanto 'à$ rodas que oferc2am pportunidade de atito-
expressao, esta deve f? er respeitada, nao se confundindo essa e,ê,
pontaneidade com o outro aspecto,. que é o de perpetuar a -tradi-
cional.
f) ....Globaliza-ção

'~ Já conhecida a cantiga (letra e melodia) e ~ movi ,-'~entaçao, chegou o momento de ~ificar o ato numa execuçao glo-
bal, sendo mister lembrar às crianças quo, mesmo associando .o
~anto à movimentação inerente ao brinquedo, devem entoá-Io tão
agradáv:eli:nentequant.o x.o fizel;'amno treino preliminar, parcial,
sem ir ciI'.",'.dd,cendoà medida que se -entus.iasmam pela mov í.men ta -
'l'ão.Tam'2ém não se justifica que essa parte do brinquedo, pela'
associaçao com a melOdia, veru1a a perd~r em graça e leveza.

TOdos Os países que atingiram um avançado grau de,
cultura incluem sistemáticqmente os Brinquedos cantados nos mo-
-ernos(prosramas de Educação Física.

Essa atitude, cví.d ent emerrte, reflete ob,ediencia e
respeito às ideais ou princípios norteado.res defendidos por emi
~entes autoridades no assunto, entre as quais podamos citar Jack
son R•. Sharman da Universidade de AI'abama, Estados Unidos.-

Eis algumas c).e s~ s afirma tivas:
- As atividades que integram o moderno Programa de

Educação Física devem ser í'isiológicamente saudáveis,. favorecen-
do às necessidades de desenvolvimento do indivíduo.

- Um dos objetivos gerais da EÇiucaç'ãoFísica 'é de-
senvolver habi:)_idádeem atividades quc vvcnham a preencher as ho-
ras de folga do indivíduo.

Os Programas de Educação ~ísica devem conter a t.í, -
vidades que constituam parte da herança cultural do povo.
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V- cOLET1trEAs FOLCL0RIG!S, NÃO FOLCT1:JRICASE TRliD2:Cl'O OPLL~. ".. ~~ _ --=-=--~_4__ .._
Embora mu í, to r~co, o Cancioneiro Lnf'arrt í 1 1):;.:'asi-

leiro quase nada possue c oLecLcnado, E+ para cú.mulo, desse qua
se nad~, algumas obr-as se acham esgotadas. --

,Em relação aOS Brinquedos cantados, as '~oleç~s
folclóricas sãoainêi.amenos numerosas. /

Como material, auxiliar para escolha de repert.6:'io,
itamos algumas, inclusive as esgotadass yue podem ser consul~
adas na Biblioteca Nacional, na do Ministério da Educação e em
u+r-a s r

1- Alexina d~ Ma~lhâe~ 1;'into
- Cantigas das cri ança a e do povo e danças popu-

lares - Coleção Lcks....Série li.- Livraria Fran
ciscô Alves - s/d.
Os nsssos brinquedos - Ccleção Icks-'Série B-
Tipografia de liA EditQ.raÍl- Lisboa- 1909.

Trazem letra e mUsica e, rarámente, refO'renoias ao
rinquedo. são obrRs pioneiras no gén~ro, mas de valor~ Revelam
igorosa fidelidade -(E~gotadas.

Nossos avós contavam e cantavam- Imprensa Ofi-
cial- Belo Horizonte- Minas- 1949.

~ obra alentada. Encerra algQm2.s rodas. Traz letra,
sica, e, por vêzes, explicações sÓbre os brinquedos.

3- ROda, roda •••- Irwãos Vitale Editores- são Pau-
lo- Rio de Janeiro, 1946- 19 Cantigas de roda a
Qma e duas vozes.

4- Guilherme Sant~ Negas e João Ribas da Costa
- Cantigas de rodas - lQ Vol•..Vit6ria- E.Santo-

1948.
- Cantigas de rc.da~ 2Q Vol- Rio de Janeiro •...1950

Trazem me,lDdia, lotra, movimentação e comentário.
5... 1ri3 Novaes, Diva Diniz Costa ,g GedirFs.Y'ie Pin-

~ -----
- Vamos brincar de ro,~_a?Imprensa Nacional ....Rio de

Jan.s;iro-1946 .•.50 rodas infantís or-aaí.Le Lraa,
Melodia, letra e movimentaçãD.

&- João Gom-es Junior .Q Jo,ãOBaptista Julião
- ~irE!-:nd.a, cirandinha ••• Cia. Melhoramentos de

sãó" Ia1;tlo-São Paulo e Rio, 1924- 50 rodas Ln -
fa.'1.tiscom acompanhamon to de piano.

r'

I
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/7~ Rossini Tavares de Lima

- Ai! Eu entrei na roda! Casa Wagner,S.Paulo s/d-50
rodas infantis brasileiras.

Letra e melodia. I

8- Samuel Arcanjo

- Cirandinhas braileiras - E'o S. Mangione-S.Pauto,s/d
lºVol. :5 rodas infantís brasileiras a uma voz com a
companhamento de piano e referência s à movi"mentaçãõ.

9.;.. Fréi Fedro Singiz D.]'.M.

- O Brasil cantando- Edit~ra Vozes- Petr6polis-E. ' do
Rio- 1938- 541 ca.nções, entre as quais certo número'
de rodaa infantis de origem folc16rica.

'" , . ", '-~',-.-Por séreí'lt·r.1ais faceis de- "cnc'ontrar, deí.xamos de
relacionar as colet~neas nãofolclÓl"'icas.

. - - -- - ._~- - -"- . ..

Mas não podemos deixar dQapontar aos professeres
de Recreação o valioso pa t.r í.mônã.o rft:o,lC16rico con ser-vadc pela tra
dição oral e gueaguarda a dedicação' ô e almas abnegadas que õ
recolham e divulguem.

Devido aos ee tu.tos ainda reccmtes do Folclore 'rl1uei-
cal bras.ileiro ao limitado númer-o dos que se lhe dedicam e à ex-
tensão do terreit6rio nacionaly é fácil compreenq.er que a:bnda es
teja quase tudo pDr fazer nesse setor. '

ÂOS a'tua í.s professÔres de Recreaçao impõe-se a ne-
cessidade de' cooperar ona- recolha dos. Brinquedos earrt.ados para
quo, dentro em breve, pos eamü í apcr de copioso material de tra-
balho. As pró;p'ias crianças,' aliás, constituem fonte d e precio-
sas Lnf or-ma çoes folc16rica s. '

A pe squ.Laa e recolha, ent:r;-ctanto, par-a i que v t enham
cunho científico, devem ser feitas dentro de um -olano determina-
do e com a rigorosa. obs erv~ncia de certas condiçf5es no sentido
de preservar a sua au t en c.í.ãad o, "

, ~,

Essas condições são:
.Ó-:

1.)- .absoLuta fidoli%<de- não e o'La boz-ando sob pr-o-
texto, a""Igumna létr-ác,;cna melodia ou na movimen
taçB:o da peçaqu.J está sendo recolhidà, 'mas tu
do gr8,fando tal e qual f.oidito, oan+ado _~_~_e§.

lizado. '

2- mi.l:tuci,osa anotação:

- re-ferente8 à peça: letra, moLoüLa , andamento,
colo'ca~ão .ta ' letra na música, formação e mov,1
mcnt açao do brinquedo; "

-, referente ao informante: nomes.Lc ca'Ld.dade , re-
gi~o ou zona de onde procede,. idade, grau de
oul~ura,condxção social.

'"',
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re~B~Gnte ao pe~~~i8adür: nome, data, local
da ccLhoL+a , c::':rc,;xyuttnciaso

ill-ssertaçãQ::. Justif-Lcar o em:prêóo dos Br Lnquo dos cantados nas
aulas de Recreação •

.Q.!lestões obje t.Lvãs- a)- VQlor social dos Brinquedos cantados.

b) ..•.Import(~ncia da c orrtz-Lbullição folc16rica
aos '3rinquedos can't ad os ,• <I

I
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zs CRAMADOS JOGOS ~ MOTORES E OS DESPOE,TOS
. --_ •.....--- , ..

SUMARIO

Os chamados jogos mot.o r-as
aj- co~si~er~çoes g?rais.
b - pr-r.ncapai.a teorléls.
c - j~go e trabalho.
d - cla ssifíc ação.

Os desportos
a l- Os de~P?rto~, o qUod.ro geré11 das atividades físicas.
b - Classlflcaçao dos QQsport:Js.
c - A I' enuue t e" da UNESCO.
dl-': Os desportos na forma~%') do caráter.
o - Os desportos na e ducaçao da vontade.
f - Os desportos na Educação F1Í.sica. "
g - A competição 11a vida do homem.
h - A favor ou contra o recorde?

ExercíciCls.

_ .-Bibliografia.

1- ~ CHA~ffiPQS JOGOS MOTORES

CO.l:l...Bid eraç õ es gera is.

O j~go é um fan~mcno do derivação pela ficção. Em
__s equ êno í.a , a expressâ.J j ego motor seria .i.mpr-ópr-La ,pois tra-
--:'ria uma idéia contraditória. O jego, sendo um f onômcno de
:::::'ivação pela ficção, não podc ser qualificado peLo adjetivo
-:çr. Na l:1nguagcm vulgar, chamamo'3 de j :~go motor a ati vidaQe
!2ica' que "s o reveste do qualquer f,jrma de ficção. O jCgo nao
- traduz pela atividade em si,mas pela ~icçãJ de que a meSlTIE
_ reveste .•·

Clapar~dG ("'Psicologia da Criança e Pedagogia E~
_::-:'merrtal") diz que o jôgo, Psicol;)~ica e fisiol:'Jgicamente,c,2,
teda at~vidadc espont~nea de um ser vivo,' não é mais que uma

:...':"fostaçao da tendência do todo inài víduo para desdobrar ,pa.-
afirmar a sua personalidade.

'''Livro procura de obj etos fictícios. Tàl é o cará
da atividade lúd.:"Lca .• O dominio do jÔgo é o paraíso

- como se. Â menina dá de o..::er à sua boneca C:JIílO se esta ti-
-::so fome e pudesse ~ngolir; o jogador de x3drez ou de tonis ~

-:a como s c tivesse diante de si um adycroário e lhe importasN

_ ganhar a 'part:r'da; o ator se conduz como S8 f~sse realmentõ
rz-orrto, enamorado ou c í.uraorrto, }.. pessoa que joga compenetrar
:-á da ficção que cr-i.a ou será jl~\guete dele? Nemuma .coí.ea
- outra. Tem conac.íõnc í.a d.a ilusão que a circunda ,mas de bom
_do, se abandona a ela. K. Lange com muita just.eza don,ominou
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auto-ilusão o consciente ou auto engane (Bewus3ete Selbsttaus-
chlLng} a 6ss e estado ps í.cc lcg!.bco sui g en.or-Ls, espéc í.e dó d6sdo-
bz-amento da consciência grsç2, s ao qual o eu toma amor à ooméd í.c
que desBmpenha para si mesmo.

, . ~:f' -..J'. M~s, p~rqu? sera, q~? o eu recorro aaaa.m ~ .-lc2ao?-
Porque se propoe õOJGíos fantas~lcos, em vez de se cinglr a ro§
lidade? É, evidente porque as cí.r-cunstán ota s roais nem sempre
satisfazem a suas t end ênc í.a s profundas. Q .J,~l2tem por função
perfIli tir .§2. indiv'ídu'Q realizar seu 22:, ostcrítar ~ ,Eersonalid8
de,seguir mOIl!~t~noar;.gnte §. b;Dlm de'~ maior in~e~bs~..9. n~_~
Q.,asos' em 9,ue E.ê.2. 2. .129..ê...§ consegm.r recorrendo ~ ãFrvluades sÇ,:-
rias.

o jego é, umauba't í.tnrtí.vo cu vsuc cdâne o da atividade
séria. Quando o indi v:duose vt5 obrigado a recorrer a 81e'? RIl
dois c aaos t lQ)- Quando é ainda incapaz de atividade sériâ,dado
o seu desenvolvimento insuficiehte:mssim sucede com o menino e
às vêzes com o aduLt.or 2Q)-Quando a s ct.cune t.ânc í a e contingen-
tes -se onôem a que seja realizada a a t í. v í.ô a dc séria que satisfa
ria à necessidade; "tal é, espec i.e Lmerrte,ó 0880 do adulto. O obs=
táculo pode ser - ora de origem externa (mo.í.oLnadcqua do , nâo .
se presta ao cumpr-í.mént c dos desejos d"O in<Jivíduo, por oxemplo-
os ttexeroícios de guerra", aos quais ae entregam os of-iciais em .
tempo de paz); ora de origem Lnt enna (censura moral, coaçãoso .
ci.aL que Lmpede o indiv~duo de reagir de modo quelhe seria mate
rialmente poe s Iv e.l ç po.r exemplo - a satisfação de gOSt0S roma:',::
nasco pela leiturà de nDvelas,etc.).

Em cada um destes caao s , a a t.i.v í.dad o é lÚdioa pelo
fato de ser fictício o m6v~: exterior da atividàde; o indivíduo
foge da realidade criando livremente Objo.tDS apropri§,dos à sa -
tis fação de sua noceee.í.dede de expnaâo e de r-ca'I í.zaç ao", .

A derivação é, em parte, a função próxima do 'j(jgo.

Karl Gross ("O brincar como fator psicológico")diz
que "o períOdO da inf~ncio é o períOdO da atividade lúdica por
excCld"nbiG". E acrescenta: !lAs esferas da vida séria estãocons- ~ -t.arrt emorrt o sob a prossao d0S fins reais. TudO que realizam", sei'
pr-o e só um meio de at í.ngíz' êsses obj eti vos que estão em cons -,,"
temte deslocação par-a o futuro, tal como o horizonte da quê Ic qu;
avança apressado na Ln.ens'í,dão". CompTeta assim a sua imagem :
lINós próprios nos : tornamos t.a í.s meios, somos peças do colossal
ongon.ho da Civilização. no j~go,p.Jr6m, libertamo-no~ da dura o-
brigação d0 dever. Comum sentimohto de não obrigaçao,de comprE~
zimento., abrimos as pcr tas d~sse mundo ilusório" sentindo o. me.§.
mo que sente aquê.Lo que, vindo duma estrada poeí.rada entra CDm
UrDEl sensação de eLf ví,o num lindo jardim isolado por altos mur-os
do ruído exterior. E 6ste estado de e sp f r-Lto estende-se depois,
qual manto dourado, s ôbr-e tdda a c:s:ferã do j~go". -

Aproveitaremos agora a opcr tun í.da da. ne e+as considc
rações de ordem geral, para inserir algumas palavras do Dr.Ni=
cancrvMí.r an da ,. cx-Diretor da Divisão de Educa~ão e Recróio ~c
Departamento de Cultura da Municipalidade de Sao Pau.Loj que nac
tem poupado esforços na defesa do jdgo organizado como verdade2
ro e excelente fator oducpciqnal.

"O jÓgo organizado c onsti tui o melhor método para
ihcu_tir princípios, normas e estabele cer p3drões morais. A :f0E
mação do caráter não decorre do jCgo em si, mas resulta , surge ,
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'por meio ou a t.rav és do j~go. A condut a revelada no jego organi-
zado tnansfere-ise para outras ãtiv~dades, de sorte que, se pode
dizer, sem rec\iio de errar, o comportamento da criança no jdgc or
ganizado é idôntico ao seu ccmportamento s ccí.a L em t~da e qual:"
quer outra a ti vi dade.

, Os jogos motores devem ser selecionados com, lL'TI.a
tríplice finalidade, a sab ar , aumerrtar- a rosi,s;ô.Llcia org§.nrr,oa,for-
taló0er a v orrta do c formar o caráter, tudo para 8 fim últ~mo de-
proporcionar eficiência .s ocí.a I à criança, tornando-a maiS!' tarde
um ser valioso à c(tletividade. A prática do jego ,motor organiz.§.
do cons ti tui dessa maneira um verdadeiro Ia bora t6ri o de constru-
ção do caráter, de ação moz-aL e de pensamento".

b)- Principais teorias-

Concluidas eS2as considerações, julgamos bastante
portuno fazer um resumo das principa~s teorias dominantes se -

bre o ~ôgo, a 'fim' de vqu e os estudiosos do assunto possam ter u-
a visao rápida da mat ér-Lc.,

+ooria do descanso ou do recreio-

Esta teoria, que traduz uma opinião antiga e a mais
vulgar, tem wn Scha.ller o seu representante e pode ser assim e!,
pr-cssa t ~ jego 6uma fôrma de recreio, cujo objetivo é proporciQ
_2.r descanso 80 organismo ou ao 'es'Díri to fatigados. Conclui-se,
o.rt arrt o , que a fadiga convidaria aojdgo e nao ao repouso.
Schaller definiu o jÕgo como sendo uma ,3 ti vidade, uma ocupação

homem, na qual não.se trata da satisfaçãD de necessidades p~
r-amont o naturais, mas que forma' o contraste com o trabalho e

gravidade da -vida, e cu j a finalidade é o recreio •.
-noria do excesso de Energ~a

Proposta pr-Lmc í.rnrncnt e pelo poeta Schiller e defen
ida posteriormente por Spencer,esta teoria basõ~oprincI

_io de g"uc a criança possui excesso de vi talidad"e; suas oncr -
oms, nao se consumindo em ocupações sérias, acumu~ar-se-iam,i~

zindo a cricuça ao jego, onde encontraria a,oportunidade de
:-nsumí-las e restabelecer, "or essa forma, 11 oquí.Lfbr-Lo doa seu
r-ganí.smo , Não há dúvida sôbre o fato de que o excesso de en:er-

g'í.a favorece a r-oaLí.s aç ào do j6go, mas não é suficiente para ea
licá-lo.

"':loria do atavismo

Baseada no f'a-no sa Le'í, bioganótica de Ha.eckel(a on-
og~neseé uma breve r-ccapí. 'tu Laç áo da filogenesc), f'o L aprescg
ada , em 1902, por Stanlsz HaLL, Sendo.-o desenVOlvimento" 'da
_ricnça uma breve recapitulãÇãõ da evolução da raça, os jogos
ada mais representariam do que r1il.i"imentos de atividades das
::;raçõe9 pa ssadas, que a cr ía nça realizaria na recapitulação dos '
stágios pelos quaí,s a civilização passara. A senhora Reaney ,
[ue se dedicou ao estudo dos jogos coletivos, propõe ~ste inte
~ssante quadro em que compara os períOdos da evolução-humana
";U "Os jogos Lnran t í s que lhes ccr-r esp ondemt

VER QUADRO NA PROXII~ PAGINA
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I ..--------,--- ..•-- ~--.-----
Periodos da ovolur>ão h.1L'néJ.110'$ ,

;Soneca; jardinágom; construções.

JOgos da c r ía nça que Lhcs cor-r ce
pondom.

1- PeríOdo animal-:- 0-7 nnos Jogos de m6vimeritaçao;deimit~ -
cão; balancar,.,..se; tr8rç-\"~; o+o o I

Jogos de caça; j~go de esconder;
atirar; dar pau18das (criyket)--.~--------------------------~~----------------~--~~----~------Jogos de compa"'tição; j og os de dei
troza; coleç§os ;primciros jogos
da i1mgina çao • \ '

11- Periodo selvagom-?-9L ;'.os

III-Porio~o nOmade-9-l2 nnos

IV-Período patoril •••..•.••

jV- Período tribal-12-l7 anos Jogos do equ.í.pcs ,~-----------------------------~~------~---------------------------
~oTia do exercício~]Feparatório

Formuladapor Karl Gross, em 1896, parte do ponto
de vi sta biológico: o j-ego cum "õ'X'õ'rC'ício de preparaçã.o para a
vida sória. Após o na ao í.mont o , os instintos herdados,próprjos
a cada esp écí.o , precis ara ser corrv en.i en 't emcrrt e desenvolvido o
sobretudo no homem e em outros animais auporí.or ca , sem o que
êst-es não ficaríam .aptos à vida adulta. Ao jCgo incumbiria a
~arefa de proporcionar tal exe~cit$ç~o. Assim, cada categoria
de an Lmaí.s utilizaria certos jogos que co r-r capondcr Lam a 8tiYi
dades peculiares aos animais aduLtos dessa rnesrna cat egor í.a ma o
fLguz-ar ta m orrt r-e os J,jgos de uma espócie an í.mal. osexorcícios
caracterís tic os' de outra. E Gross conclui suas LdoLas afirman-
do: 11Não ,é porque seja infante que o an.í.ma L brinca,ms..s,'sim,po
sul. inf'~ncia por-que tem ne cepe í.da de de brincar".

\

Teoria ~ jego c~ ~stimul:iS_iQ do grescimento.

Carr é o reOTescntante desta tcorià e, segundo ai
suas obsorvaçOosf o j 19o traz 30 organi'sl]10.t entro outros estí~
mu.Los , o necessário ao crescimento dos órgaos. O .sisteuw nervQ
so, sobre~udot seria ba etcn t o beneficiado com o JOgo, que lhe
proP:2rcionaria os estímulos indisp onaávo í.s para qu.e a s euaa
f'unç o es pudessem ser oxcr-cí.t.aôas e d es envioLví.da s , Recordando o

af'o r í.emo "o, função faz o órgão." o j"go ofer-6ceria opcr tunã-«
d5.9:es excelen:G;::;spara que a fuuç-;-'o se oxor-e í.ta ss e e, em c cn s o-
quenc í.a , o órgao corr·.;spoIldcnte se clcsonvoIvessc conveniente
morrt e.

Teoria do exercicio complementar (ou da componsação)

Par'ec cn do reunir ·as idBias apresentadas pôr Gros,·
e por Carr, a t eor í.a do ox.crcici o c ompLcmcntar- f oí, apr es errt a da
por Konrad Lango •. A função. do jCgo seria despertar as· tend$n- .
cias que se plconi;,rasse:m a dormec.í.dae nos indivíduos,quando as,
nocessidadles da ví.da pão as sue o;i tassem. O jego substi tuiyia a
realidade, proporcionando ao animal, à criança, ao homem;« que
aquela não lhes tivesscüferecido. Os ani.mais dOEiÓE:!ticosbrin-
car ta m maí.s do quoo s an í.mal s selvagens ~pois' 3 reolid8dS da vi...:.
da d ê s t es lhr;s 0:C2:::,ecer:ii,aop6rtuniciarJ.es qu ea aqu ê Lcs .nao conh,Q
c cm, . íJlap8r3de ju.lga qiao , assim considerado o jÓgo seria muft:
mais compe:&s.:idcl do Clue:comomplomentar,de ondo proferir a teo-
ria da compensaçãó'à 't eor-i: do exercício complemontar. '
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Teoria catártiea

<,

., A função catá::c-t~ca do Jb.gocons..~il,u.i uma das ide-
ias defGn~ld~s por ==. c apclté.,S por ~ross; cncont:r..'2.~na Lí.n.gua
gom da.....,pslC01?&La",frcp.dlana, o e eu fundamento n..q fen:·'~4:::LJ.ia..sü
blim.-:2~a?•. A f'~çao~d?jegQ seria a dc' :pur-gar. o iIJ;d:L:fé.:uD~~-
teYJ.O.el1.ClaSantl-SOCJ.a1.s, que s e tornaram 1.D.Oom'patllTr:!.)..Sco,n a C1.
ví.Lí.aa çào a tu a'l , Assim, os instintos ag'!'-Qssivos, o in.s~tinio s.e=
xua L; seriam purgados por i.ntermédio do jCgo,que possibi;rit-aria.··
ao 'indivídu.o a descarga momeri'tánoa , de modo Lnof onsl v o , de im-
pulsos violent os que pod criam ser pr ej udiciais à vida em socie-
dade. É .í.mpor-t.an t e J'essaltai;' que a teoria 'c,atártica não entra em
conflito com a teoria do exercício preparatória. A 'ca't.az-se ,mui-·
to ao contrário, ó condição lndispeusável nos jogosviolcntos •.

Claparede representa pelo quadro seguinte as prin-
cipa is teoria s sebró o j ~go1

·rForma ção, crescimento
pre-exercíció

EX0rcício ,aperfeiçoamento
Punçõe s do jôgo

:Derivação
[

catarse

Compensação

E pergunta a seguir:

. "Poder-se-á reduzir estas duas conc epçõ.cs diferen-
es-exercícios prepal'atório e derivação - a 1111)2, f'ór-mu La comum?"

Ele mesmo responde:

HSim~mas com a cQndição à,Q se considerarem -sob o
esmo aspecto· as múltiples manifestaçõos do j~gou •.

E, maí.s adiante , conclue o seu peneamerrto da se-
guint e forma). "In·si~ to, pOI' ém, que estas duas conc epçõ es - pr e-
excr-c í cã o e/ deri vaç ao -, posto ccr-r-eapondam a aspectos diferem-
es , não se opeiem de modo aLgum s2.ciando ne cessidctdes 12resentos
!. ,lli1.eo ~ 'pre12ara .2. futuro". .

Clap3.r6de indica, aléúl da sua função cardeal- a
derivação - diversas utilidades para o jego, que podem scr0.ssim
sint etizadas :

1- O jCgodistrai do tédio causado pela inação, isto é, desempe
nha·papel'de diversão.

11- O jCgo age como descansativo, por tFeUlsportar o indJ. víduo a
outra esfera.

II- O j6go ó agente de progresso social, porque desperta no me .
nino as tend ências aooí.aa s ,

v- O jego é agente de transmis'são das idéia s -e dos cos tumes de
uma geração à outra, de onde decorre e valor educa ti vo do
jCgo. .

. I
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c)- Jôgo Q trabalhQ

Não exi e't e entre o jôgo e' o trabalho uma frontei-
ra áb aoLut a ,

Claparcde representa pela seguint e curva ,a ev>olu-
ção d o J'~,go ao tra~alho:

/

Jôgo superior (
I

Fim Lúdí.co .
/

'I'r ab , superi or

Trab. movo int.
i

Oc~paç5es /, Trab: môv. ext.

Escudo fim r·~ \corvcia

JCgo primitivo Prabalho forçado

Evoiliução do, jCgo ao trabalho. A linha mais grossa figura o cur-
to-circuito escolar, ataLho pelo qual o menino é bruscamente c:
duzí.do do, domínio do jÓgo inferior ao do t.r-abeLho forçado.

1- O ponto de partida está representado pelo j1go primitivo,
jCgo nac sua forma. me~is pura, como simples atividade,. sem ne}
hum fim consciente ~ue a ~redetermine;

A N ,2- Segue-se o jugo com pe eudo=f'Lna Lá dado, emquo o fim riao e
não u..rn·prete~tQ para 'a a tLvi.dad o j

s

3- .A ocupação 6 uma faso intermediária entre o jôgo e o traba
Lho, em que o fimestá mais ou monos dí etan cia do da própria
atividade;

4- A ati v íd ade com moti vo lúdi co se apresenta com fim nf tLdame,
te percebido, ao qual se subordinam meios que ,em sí; podem
nada ter ,de lúdico; I

5- O jugo superior 6 o dei. .'adeiro oafa d.io do ramo ascendente d
C1...U'vatestá mu.í.t o próximo do trabalho superior e a qui a pr6
pria atividade é tão agrad8vel como o fim intentado;

6- -e trabalho superior 60 ti};)::;maí.s perfeito de trabalho,no q
a própria exocuçá o é tão intoressante como o trabalho obtid

7- O trabalho demóv e'í.s -.:i.ntrínsecos ê aquêlc no qual a a ti ví.daó
ainda que em si mesma deei.rrt er-e'saan t e s pro duz imeéliatamentc
o r esult ado deseja do; ,

8- O trabalho de mWeis extrínsecos pode condicionar-se a doí.s
f í.nss o fim imeliiato do próprio trabalho e o fim real que
trabalhodor pz ocur-a j é o trabalho na sua forma mais generali
zada j a qui ae pes scas trabalham não pelo rósultado moamos (
a sua ativiilade produza, mas por um r-o su.Lbado mais di eta n't c
para gariha j- a' vida, economizurum cap i,tiêl1, éservir a pátria
defender um ideal que Lhe- seja caro;
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9- A corveia <5 o ~?st~diD cmque o ~r~balhador já não podo empr es

t.a r , por uma ri ccao de sou. e sp i ra to t um lnLorêsse ao traba -
lho de móveis o:xt,rínsecos;

10- o trabalho forcado 6 o dorraaoiro ostódio do trabalho,6 o, r A

fim do tamo doscondont o da curva, o c.qu é I o cm.qu o o traba
lho, som into~'{\sse o ponoso por si mo sme , nso se acha SU8'-

tentado ~oquor pe I,a visão Lorigf.nqua de um lucro ou do urna
sat í.s raç ao flilti~ ~ m8S deve ser r?a:_lz~,dJ ;!;ndepeIlden.'yemcnt?
de qua l.que r mot a.vo ; cabe aem a qua a Cl taçao de lVl[lUr..LCeSOl
gey, a pr-o pó sl t,o do oz+ í.no s ecund ár-Lo s "são trab,ühos for::

ç8dos aos quais nenhWI).homem maduro quereria submeter-se du
r an te seis ou sete ancs , mesmo que lhe dessem acesso à mais
br.í Lharrt o carre' r-a 11.

Clapar~de indaga:

It~ esco 121 S0 c)n:~',)rmará com e s ta or-d onr na tural de
evo Iucâ o ( que-é ti que t(;:ll seguido a Hum3nidadena conqu.í.a ta da
aptidão para o trribalh;))?".

t ele meSu;) responde'

"Nao , Nos Jardins da Inf ânc ia, s em dúvida, t em-s e
em conta 8. necessidade do jÔg0,porque seria absolutamente im.pos
ível proce~er-se de'outro modo: As ooupoc5es al' se dó ;erto-
::'e jogõ. Dura nt e os cinco ou sois pri::noirôSallos de sua oxistôg
c í a , a ovo Luçao natural da oí.r ançn , é, yüs, r-c Ia t í.vam errto res-
_ c í t a da , Mas, d opoLa , H. em vez do c ont Lnur.r- seguindo a r-o t.a .da
--atureza, o. cs coLa se desvia br-uscam cn t o dela o, sem transj.çso,
--.;ro.nsplehto. o moní.no do domínio do j6go lTlf'li,singê:..i1.u.opara o do
-rabalho da c spéc Lc TJlE\i.s~epugnqJ""tc, para o domínio elo trabalho
forç8do! •••

/

Entã8 -cxc.lmnur80 os a ômLr-ador-os a tudo pÍleço do
::::-egimetradit..~onal - entno J trabalho escolar também e rrt.r-a na
~ateg0r:i.n de t'~~o.bé.ühoforçado e dos tormentos infernais? Essa
6 a ún í.ca rúb:ri\.:::.l sob a qual pode s'er cLaas i.f í.cc do , do ponto do
71.'3 ta ps í coLóg í.on r ati vida<:l,s que não co r-r-o sponô o a n enhum in -
7.crêsse, mesmo r~.oto. Os or.co ía r-ce , assim como a lnioria do s
estres, afinal, pr ov óom pe r-f ol t.ament c qu o tr8s quartas partes

(te p:cograma s obr cca rregndo, quo os aLun os S80 ob r í.gr.d os a engo-
::..ir não Lhos ss.virão pe r a na da , mesmo supondo que 81es conser-
"{em os~as n oç oos em u fi cantinho da memória, o que evidente
ante riao se dán,

\ •
E, mais Sd\C\lte, Clapl;J.rode corrt í.nua j

A "O menino em seus jog'JS, em SUD s [1 tividades espon-
.:;anIJi3S, tem o hrib í.t o do se entregc;r por inteiro à quí.Lo quo e8:-
"tá f'az en do ; do r epon.t o , , e a cr-í f't cando pausas que deveriam se~
.r~~'~ltndas, é coLocado em situações que nenhum estímulo :çropl-
:::icarrJ.àssuas energias. E, c on tuô o , o menino pos nu.í, tesouros. de
en cr-g í a j basta que se se~.lhe ar r ebafie a chave que lhe permite
servir-se dôle, • Esta orlave Ó o i·lterôss e, é o j Cgo".

d)- Cls ssifica cão

Muitos autores tem np r-os orrt ado clri,ssificações ])8r8.
os j (lgOS, retL'1.inci.O"·Osem grupos s-egundo o fim a que se d eGt:j.n~m
ou as qualidades cuo estimulem e dcs e..n vo Iv am, .$\egn.'1d.oas =urtçoe,
gerais, os jogos 58:,) habitualmente assim 018ss::;..fit.;2(~JS:

J . .. N ..L . .,., I t:'. _:2E ..~.~. §~.2.f2:.0.28...:: Sao os que a tu am '."5C,:,:rC os SSD ~l'
dos da cr-ra nç a , pr0p:::.roi0nando-~LhG aenaaç oc s agrad2.vels e SSQ
destinados 8S criança.s de pouc a idade ou sensorialmente defic.i-ú!
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~es, sobretudo as cegas.

J~ mctores - são ,)S mais numer-osos e os que a
_ai mais nDS interessam ôí.r otamente ; des envoLvom, segundo as
s ..12 s caro ct énf s t'í.ca a, a f'ôr-ça ~ a destreza, cco.r donaç ão n cur-o
.zuscutar , a velocidade de movimentos; exercem gr and e _atr2,ç5:0
.s~bre as cr í.ançae e d caempenhan papel pr-cpond cr-arrtc, no. sua
-ri ~n~ F" í.c a ,_dUC,-,.y"-.olS l d'e

Jog0l:Lpsíguicos- SubcUvidem-s eemintel oc t.í. VQS c a-
:~eti vos. Os primeiros atuam s0bre' 'as qualidades int oLoctua.la ,
como o xadrez, os quebr-a-ccabeça a , as char-a das, ojÓgo de damas ,
:;tc. Nos jogos afetivos a cr íamça exper-Emorrt a prazer em p:!::'OYO-,
car ernoçô es , mesmo quando ort as são desagradáveis e até penoaa a
~~mo por e:x;emI;lover quem fica mais tempo sob a água, quempreg
::e a respiraçao por mais 't ompo ç quem vai de noite ao lugar mais
~scuro da casQ,etc.

Segundo a s f'un ç So s espefuiais que' des'émpenham, os j.2.
gos poderão e cr assim gr-upadcs s

Jog'Q~ de .E2lt!2.etição- SãD a quô l.e s que se caracteri-
zam pela di aput a. de f~rça, dost r-eza , velocidade ou determinada
~bilidade; aqui se classificando quase todos os jogos que in -
~eressam à Educação J?ísi ca da cr+a nça , Na verdade, o espírito de
competd.çáo está de tal forma arraigado ao sêr humano que s cr La
~c lastirrnr se não fCsse cenv errí.errt cmarrto explorado •• ~St8S ;)0-'
os podem t-er caráter individual, como a corrida, a Lut a j a b:ci ..

g8 de galo, ou caráter cole ti vo, em' que predomine, o e spíri to de
oqu.í.p e , como no cab o de guerra, no voleibol, no futebol? TIs bo-
:'8 militar,etc.

" JO€;2.§.de ~açn- São os jogos de perseguição, C:1l que
J Lndí.v Lduo se compr-az em esçonder-se pa ra não ser descob er-t;:J
cu em desccbrir o que está es ccndí.do , em esquivar-se .ou em per-
seguir.

Jogos socini8- são aquêles cujo objetivo está corf
-:;erizac1o pela sociabilizaçno da cr í.an ça f c e s'ta procura imilf,a:t."id..s
s cnvoLver- qualidades indis pon aáv oí s Õ. sua Vida da idade adr•.Lta,
cr ía nô o si tu aç ões cor r-eaoonderrt es tais como as pequenas soc í cda
des infantis. Os dospor-tc e coletivos, S8.8 a quí. clc'tssificod08 -;
quando a criança ou o 'adQÜ;,3cente dcí.xam de usá-los como meio ó

competição par a preferí-los como elemento de recreação. Entre O~
aduLt cs cs t c aspecto ~ maí.s comum, O que Lntor-casa não ~ tanto
a vit6ria do grupo, IIlqS o pr-azer do j ôgo (fo.ir-play).

Jogos flliniliarns- são 88 que se originam do ins
tinto materno ou domé"stlê:,) e' ã bonoca d es ompenha aqui papel Lm-
p o.rt an t o; fazer comida e out.r os brinquedos s emeIhan t eaj car-ac't e-
rizam ;stes jogos. .

J d··'.... O' ., , ". t· , d. _ , Og'0S --2. _~;mlGSSlao- _,apareQe QlS a.ngue aqua ua e v,S
~l~dades: o j3go de ipiitaça2, ou d:.flüt8.ção-j~go,no qual' o m~l1ino '
Lmí t a pelo exclusivo prazer de imitar e o j~go com imitaçao, on
que 8. imitação tem principnlmente por objeto prôPorcionar ele -
~elltos para ° desempenho do jÓgo.

II- OS DESPORTOS
a )» Os ,9:esEortcs !22 quadro gera~ J_8.§.at:-vided,.2ê. físicas

O desporto se caracte iza aob r otudo "Delas rogr:Js
que dLac.ip'lLnam a a.tividade, regras essas de caráter ríg:Ld.'J (
a c e.i, tas Lnt cr-nac i onaLmorrte. Ass:':'m, "nos desportos ~cncar-ados Óst(,



sob o ponto de vista técnieo, há um número certo de' jogadores,
as dí.me neô es do campo, qu aô ra ou local onde deva ser praticado
estão d eber-mâna da s e mo smo o ô cs e.u-oLar- da prática obedece a
I:ertos pr ec e í t os. Nmn chamado gr~:nde j!)go, por exemplo, o pro-
fessor poôcr-á al. t cr-ar as difilonsdc:s do oampo; aumentar ou dimi-
nuir o número de jog3dores o modificar as regras s cgündo as
condi ções ó cxi j am, o que não ocor-r-e no desporto. A d.í.f or-en ça
que existe entre 1.:1 corrida como deapor t o ..o a corrida como con
teste ou a pl í.ca çao está emque no primeiro caso são obsey:/u'da8-
etigÔt1cias o st ab c.l ec.i daa .í.rrt er-na cf.ona.Lmon t o, O futebol pratica
jo com oito ou nove de cada lado,por exenJ.plo,vulgurmente cünh:§:
cí do ppr' upelada IJ deixa de sor dos:porto para se t.ra.naf'or-mar- em
j~go.

Poderemos si tuaz- os dee por-t os no quadro gem'i das
__ti vidades físicas da e cguí.nt e forma:

plic 8Ç60 s (ex. na tu ra Ls
contestes

I Sintét~cas

,~, \

\

:fis Lc oa
l1sí9U~COs
$OC~alS....••

acrobacia s

(
indi viduais

desportos 1 t·00 o l vos

jogos

J.. ti vidades

'oorretiva
de componaaçâ o
rítmica, '.
com aj.a rolhas
de $010
f'o rmati va
"

dança s

A 1':..·na lClcas
í (ex.forrOOis
\OU. ginástica)

,,)~ Class,ificação ~ desP')i'tos

A' cla,ssific<-(;sC': oona.í t o na ordenação de uma cole-
.•ão segundo c ar-ac t cz-ae afins, que permitem reunir' Os objetos em
__cqu.enoe grup,s ou $ub~rupos subor-d'í na doe a um título comUlU. A
~lassifiçação dependere; sempre do ponto de vista omque se c010-
~ue G) r-cs poc t í vo au to-r e CI.e-v:orá, tan to~ q uarrt o pos s-ívQl,ser os •...
[uema't Lz áv oL,

DO um mod o go ra L, pod er emoa classifiqalJ os dBsp0E.
-()S segundo:

a)- c ponto do vist~ ao cí, 21.1, em amadores -e profis'"
s í.oria Ls ;

b)-.~ id;aél.e, ~m in~àn~is, juv?uis C para d~ultbS;'admitindo a rO~l~O dos dOlS prlmolros em lnfanti~Juv~lS;
I .

c) - o sexo, em caractcrístiGamcnt~ masculinCB,indi-
fcrcntement e IIlé.1.S cu.Lf.nos ou femininos e cB.racteristicamen te femi-
ninos;
. . d)- a valôncia í;ísi.C8.1 em gg.r8.~ores do ~~rça ,re·.-

taet~ncla e d eS-:;Y'c(?,;a,Co111"Ç)r eond Gl'.tJ.o -es.ta ú.L t:Lma velocldad.ú ..,)3.g.1- ••..
liô.ad.o o habilidade; -
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"')- o esf0rcl1v • ""

tensbs ou fortes;
f) - o grau d.e

pl.es ou f8ceis e comp l cxo s 0'.1

em suaves ou fracos, médios e in -

qoordena ção ~euro-muscular ,-em sim-
dificies;

e noga t í.vo oj
) ~ \

g- os gn.;.or?S bio-psico-sociais, em positivos
:/
/

h) ....o meio fÇsico~em terrestres, aquáticos e
\

i)-O númJFrb.de pa r t Lc parrt ee , em individuais e
, o·a cr e s t

cole ti VQS,

. . Na' cl~ssif~cao~o que oz-gan Izamos , partimos inicial
mente dc cons íd crn ç oes rolativa 80 moí.o físico e,assim,os dos -
por tos f or am pr-e'l í.mí.narmen tp grupad oe em terrestres ,aquátiCOS e
aéreos.. ,I

A- DesEo~tos TerrcstrQ~

Os desIlor"too1crre"(3trcsforam por rié s divididos em
antro potóc,.nic os e aníbígenos\ osprirhoiro e são os que se identifi
cara pela anuro pot écn í.ca - a..:."::ede a.-oerfciçoar o homemno sentido
de melhor r-end'í.mcnfio v.it aL: 'os últimos são os que r-o su.I temde con
cur ao de duas es péc í.es difG1'en~os, isto ó:, o homem e~wn animal-
irracional, ° cavalo, por e~omplo, no caso da equitaçao.

Os desportos terrostres antropotécnicos foram por
8':-0' ;:-ez, dividi dos. em. indivld~l[Ü~ .c cole ti vos conforme sejam 12.r§.
a ca oos por um s 6 lndl v f duo ([j li1o'taSIDO, por exemplo), ou po r vá,-

rios, c ar-ac t er-Lzandc--e e nes~e caso 'Por ação simultânea, como no
Dsquetebol. .

Os desportos torr'Bstrcs ~ntropotécnicos individuais
ompr-e cndcm os atléticc's, gi,n&sticos, esf er-fs t â coa , intelectivos

cquilibrísticos, esgrima, do m~a,peq,Gstrianismo e motorizado~.

0s at16ticos se ~Bsaobram em leves (atletismo prQ
di to) e posados. No pzí meí.r o caso iliolocamos as provas

e campo e p í.s ta; a s prova s do campo a br-an z om os Lança meuto s -
ãar-d o , dis co , martelo e P~SQ) o Ds - saltos t::ü tura, distcrncia tri
lico o com vara); as pro va s dep:l.sta se desdobram em marchas?
ccr r í.d as , cnquarrc o estas últimos se subdividem em rasas (veloc1.
íad o, meia velocido.do, meio fundo e fundo) o com obstáculos(bar:
eiras e cr cs s-cO\.;mtry ). No segundo caso (desportos atléticos
eSé1.d3s), colocamos o hal terofL lsmo (levc::mtamentü de pôsos . e
:Jdelismo) e as lutas (box froncês e inglês, r-onana , greco-roI!1§.
a , capoeir2.~em~ olímpica, japonesa, judo o jiu-ji tsu, catch-as

-catch-can .•e'tc.J

Os ginásticos s·'l.:'lentendem a ginástica de aoLo e a
i~ástica de aperolhos (argola ,barra, cavaro ó paralela},ênquau
c os esfertsticos ( '8.q,uêlos que utilzzam a to Ia) so apres?nt.a:n'
as tan te numcr-oaos s oilh1';(r (franc ês e inglês), bochas, bowl1.ng ,.
"lf, pelota -basca, frontã'),tenis, tenis de mesa •

.., Os equilibr1:sticos são os que exigem e9.uilíbrio co
con dí.ça o fu ndament aI, par-a a sua prática: Eatins (,de rodas e
gelo), ciclismo, skiing o tobogan ; os do esgrima incluem .Q.§.-

__d_a, flor"G-te, sa'6ro o 12.av- de -cana s

Os de mira eub or-ãí.nam tiro ao alvo e ao vêo ,c~a 'e
co e-~~cxa; o pedest~~anismo incluo c excursionismo~o monta
smo e, f í.na.Lmerrt e, os motor-í.zados-, -.abran.gem o. automobilismo
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e o motocic1ismo.

Os desport~s terrestres autropot6cnicosco1etivos
apresentam' um"grupamento menos r-omp'Lexo- , podendo r'esumir-se en
eSf?rísticos, R.9j;~Ga §.meri~~nê., cabQ. dO gue:t;r~ e~obo~a.t;; •. Os. €l~-
1 et.Lvos es f cr-Lot í.co s COnS1iltuem o gr-upo mai.s numeroso LnoLuá.ndc
® bas~~tebo~,- bol~ p~da, c~icket, fut~E91 (soccer e associa:
tioI?7, x:-a~'5811? h.?cke;y:,~ ?rosse, peLota basca ,!ugbL.' soft-bal
tenls, 00lllS ªQ ~~, volelbol e Eas~-pall.

Os desportos terrestres amb.Igcnos comprccnd-em es
hípicos (corridas, s a'l t os , r-cdeí.os j poLo e "oL patott) e os taurc
máguicibs (nov ilhadas O touradas). .

E a í estão os desportos terrestres numa pr Lmeí.r'a
tentati va de classificaçãc que pOderá ser comp'Lo+ada e melhor
apurada com a coptribuiçÊÍo de outros estudiosos no assunto. C
fQtebol, que representa a )r6tica mais popular no Brasil, seria
Ldentificado' como desp6rto terrestre,. an tropot6cnico, cole ti vo ,
esferittico , .

B- Aguáticos e a6reo~

Os desportos aqu~ticoSf 1;&mbém segundo o númer-o dC-
pratic-antes, 'Podem ser dosdobr-ado s em individuais e coletivos.
Os primeiros õompreendem a nataç80 (cr-a.wl, costas e po í, to~crãs-
si co e borboleta), pesca (sobrea \:luatica e sub-aquáti ca) ,sal tos
orna menta:Ls (tramp@ilme plataforma) e Ilâuticos; ~stes estão rS
lacionadoscom a arte de navegar o abr~ngem o. iatismo (vela (
motor), os eguilibri'sticos (wa."ter.'skiing e aquapTano) e o E.gruos
Os do segundo grupo (coletivos) se desdobram em esferísticosJPt
10 a quáti co), n6uticos (remo e +at í smo - vela e motor) e artls:
ti2.2..§. (ballet-a!:Juatico). '

Os desportos aéreos são aquê Los que, por enquanto,
se apresentam em nümcr-o mais restrito,p0dendo,inicia.lmç;nte,co~
prcender: veo- motorizado e não motorizado ('Planado e Õ, vela) ~'
parag,uedisrn:o-e ,Q2.~.2.!nodelis.mo;-~ste último vom encontrando, oa-
da vez maior numera de a dc vt os , sobretudo entre os adolescentef

, Esta classificacão ó ape na s uma sugestão sÓbre co-
mo os despar tos poder-ão ser csque:rp.atizados. Tudo depende do PO!
to de vista em que o autor s e coloque para reunir as a tLví.d a des
desporti va s nos di.ferent es grupos, eub or dí.nando cada um dÔl-es L

título goral a dcquad'o , Algumas vêzes surgem pequena s dificuldf'
dos, sobr-otudo com r eIa ç ao aos desportos quo poderão ser ora i~
dividuais 0I'a coletivos. como ocorre no remo ou no tenis, ou--
trns vêzes o autor pr-ocu.ra palavras que pos sam int erpretar o si
nificado exato de um grupo o não as encontra, tal qual ocorre
conos co, Os t êrmos an=.r-opot ócnico e ambfgon o , por exemplo, foraL
os que encontramos mai.s adequados para distinguir as ati vidad8l
:físi ca s pr-at í cadas exclusi vamcnt e pela homem daquela s em que dS
pendq êle de concurso Qe animais.

, Poe s Iv eImonte alguns desportos tenham sido omiti·
dos, mas cada ili.eitor pod erá ir pr-eonch erido as Ia cunas e dofici'.
c~as do nosso quadro, como resultado de suas pr6prias observa -
ç.o oe , O número do des por tos cresce dia a dia, a16m de var-í.ar-
muito de -wn a outro pãís, tornando ,portanto, bastante difícil
organizaçao de um quadro que possa ser considerado completo.
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c)- A "enquete ti q'llG§. UNESCOeS~r\ realizando

Das mais mportunas e interessantes ó a "enqnetG" o
r-a f'o rmu.La..da pela UNESCOrelatiy:amen~eao papel que 08 dcsIJor -
tos podem d ea enponha r na Educa ça o, Na o há corno negar que ~ d í.a 8.
d í.a , cresce 8. Lmpo.rt âncí.a d êe s e p..pc L e as ger8.ções que se pr c--
par-am vp ar a 8. vida so cLaL se mos t.rum mais e mais a t r'aLdae p e'l.a s
- '.L' - d t' C Luã daf ,..; d - dpr-a't aca e t espor r va s , onc uu.,-sç a i , que na o tevam ser os .89-
portos combatidos, mas aproveitados inteligentemente, COn1ÇJ f,Jr-
caoositiva, de modo tal que os processos de que se va Loza Edu-
cação se1am en.r i.que c.idoe com novas t écnãc as , Em··tÓdas os princ!
nai.e riaç oca do mundo, os desportos se tÔl11revelado como fÓrça se
cí.a L de extra ordinária po t ên cí.a , que deverá ser aproveitada em-
seu verd~deiro sentido positivo. .

No Brasil, poderemos afirmar. sem receio de contes
tação, na s duas úl tzi raas d6cadas, 'o surto ô csport Ivo não foi i =
gua Lado em nenhum dos setores de a tiv Ld ad o. humana • Assim,nos
se-o .Jaís,) tanto como os out ios ou mesmo mais Que êstes, estc...~iu
teressado no a asun t o que . no momonco c one t í, ·;;1.1iotj et o ele a t en •...
ção por parte da UNESCO.

nos dGsportos já não se oonfinam na s . divisas de sua s
pr6prias fronteiras a l óm das qua í.e na o deva ir a iniciativa pi.";h,
vada , Prolongam-se, ramificam-se no seio do. vida, no aLvor õço .
dos interêsses col.ct í.vos e necessitam de leito próprio,por or.de
poaeam prosseguir,sem atropelar o curso dos outros caminhos ~de
cuj o oon j urrt o a v í.oa social subtrai a' expressão e a beleza de ca
da momento".

~Como escola, os desp6rtos educam os indivíduos e
nr cpar-àm os cid?dãos (liA função social dos desportos"- João Ly-
ra Fiiho).

. A II/onquete", que a 'UNESCOestá realizando' entre os
naís cs membros dessa insti t'uiçã~" L1.ternaci orial , consto (ias qua -
tro seguintes pergwltas:

lº)- Seria conveniente que a UNESCOor-gan i.zaae c s poz'
grupos de ~eí.ses, uma "enquete" c ole t í.va s ôbr e o papel do espoE,
te no ensino em cada um d êLos e sdbre os fatores que parecem e-
xercer uma eç ão favorável· ou nef-às"ta .em mat érLa de educ?ç.ão?

2ª)- Haver-Ia int orÓsse em convocar, depois do rec,Q
bimento dos·-relat6rios estabelecidos peLàs Estados Membros e pe
Ias associações internacionais interessadas em educação, ur~, cou
ferênci 8 int orna ci oriaL encal'-'egeda de estudar .esta questão?

3ª)- Hav c.cá intei.'êsse em organizar urna "enquete"
dS caráter mais e s pocí.a Lí.z ado , s~bre a influencia de'man;Lfe§.ta-
çoes despbrtivas da caráter internacional senro a compreensao
inte:cnacional?

4ª)- Hovoria interêsse em promOVer uma ou mais me
dí.da s indic aô as acima por ocasião de uma-manifestação esportivã
de caráter int er'na ci.caa L, os Jogos 01ímjlico s de 1956, por oxem -
plo? .

Assim, a UNESCO, que se tem int eressado por vários
problemas relacionados com os mais distintos setores da a t ív Lda
d h ,,~ ,v",-,e umana , a i.nn a riao dispensou a at on ç ao ncc easaz-r a aos dsspo-r:-
LOS, quel em nossos dias, tão f2cilmente mobiliza a opiniao pu-
blica, n te Lggont emnnt o explorados,os desportos se poderuo trans4
f?rmar em poderosa fÓrça de penetração capaz de modificar os mul
t í.-» ccu Ia r-os hábitos dos mais t r-adic.l oria Le pais es.
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d).- Os (;lesportos_na formacão do earáter·

A ação educa't Lva dos desportos não é apenas de or-
dem .física, conforme muit~ g?nte ainda supõ':" mas principalmen-
te de na tur caa moral e ps~qulca! ~les pod cr-ao contribuir de cd, _
sivamente para a formaçao do carátõr, para 8. consolid8.çÃo.tl,ç,
uma-vontade firme. .

/

Há dua s épocas na vida d ovnomom que são muito im -
portantes pa r'a a formaç0.0 do caráter; a primeira quando a criag
ç a adquire o u.so da r'a zao e a s egundu quando o jovem entra em
contato com a sociedade na luta pela vida. A puberdade é 'tamb óm
uma fase perigosa, no Que diz res<)cito ao'S vícios de ordem se -
xua L, ]:ste é o motivo por que, na nossa opinião, devemos 'pr es -
tar uma assist~nci2, muito cuidadosa aos indivíduos Que a tra vce -
sam ~ss e por Lodc , esclarec endo-lhes c ertos fenômenos naturais e
orientando-Ihes o instinto sexual para wn desenvolvimento rigo-
ro s ament e normaL,

Dentre as cuaâ í.dadoe morais que devem ser desehvol
N "'- ~ _vida e, para a formaç ao d e um ca rá t 81' id eal destacam-s e a coragem

atnnacidade, a perseverança, a generosidade, o espírito de dis
ciplina, de solidariedade e de cooperação, a energia, 8. confian
Ça em sí, a lealdade e a predisposição ~ luta.

E tÓdas eesae qualidades, indisp ens áv eí.e ~ vi t6ria
do homem nos embates quotidianos da vida, podem ser obtidas por
meio dos _d esportos, ~ue,· adestrando o corpo, elucidam o espíri-
to e acrlsolam o carateF.

. .A coragem é inv.ispensável em qua Lquer- "ci:npreen(l~me!!
to humanoj poi.s aquêLe que admite a derrota antes da lutajá",e.ê.
tá vencido sem nela ter ainda tomado parte. "A coragem é 6rgao .
da atividade que determina as açõo s" (S. Doria- "Educação Moral
e Educação EconÓmicalt). A pr3tica de desportos cu j a realização
ex:i,.ge a t í.vád ad e pronta e resoluta aumenta progressivament e o
grau de cora gemdos indi víduos que qquela s e submetem. Do mesmo
modo, a tenacidade e a pozs or-vor-ança s6 pode ser aLcan ça dà por
l:loio' de lutas corrt Inuas , Qu.aIQ\.1CrQue seja a sua modalidade,c
os aesportos, individuriis ou coletivos, são o moio indicado pa~
ra a consecução" de tal obj ot.í, VOe

.Ã gQnorosido.do é peculiar aos quo conhecem o va'::"
lor das suas f8rças e nüo asutillzam contra urn adversário mais·
f'r a co ,àncap8z do resistir •...lhe • .A generq,sidade é pr-ópr í.a dos f~
t.e s , dos Que sabem lutar e vonc or, daqueles que amparam os fra-
cos contra a tirania dos déspotas. ~ .

"-
~ O espíri to de dí.a cí.p Lí.na , do s oLâ daz-Le.dadn e de cQ

opera çao só pod orá ser despe'rt ado :r;or meio dos jogos e dos des-
portos coletivos, em-qu o cada indivíduo trabalha oar-a uma causa
COrilurJ1:; a vi t6ria do seu grupo. / -

A enorgia somente a possuem os indivíduos Que não
abandonam uma causa, por maísperdjl1a que pareça, mas que, qua,g
do assim os outros a consideram, redobram os seus esforços e
tra ns:formam a iminente derrota na mais estrondosa vi t6ria. Só
aqueles que não sc abatem à superiorid?de nwnérica ou de posi .-
ç âo do adversário, qu e pr er-.r em morrer num posto a cedê-Io,pos-
suem uar-a t or- apreciável e- E, 11GtS competições dcapor td va s , a pro-
paração para 6sse fim pode ser feita met'}dicamente, aumentando-
se, pouco a poucõ ,. a complexidade e a ÍIDJ?ortttncia dos torneios.
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\ .

\ A conr í.an ça em s í, a' LeaLdado e',o. predisposição à
luta hão as possuem os homens de espírito fraco. E a fé em 'sí
é ccnâã çâo da vi t.ôr í.a , ainda que sem der-r o't a de ri í.nguém,

Só os indiv Iduoe de ânimo forte, a quê l.o s que con-
fiem em suas pr6pria s f6rça a , que 'não uti l~zam moí.es dcs Leaã.s
para "levar de ven c.í.da um adversário, que nao fogem ~ simples vi
são de um cmbate,ca.ue jamais abandonam a' liçã- depois de ~ici.§.
da a luta, s6 éstqs são dignos de -admí.r-a çfio , somente êstq,s merQ
cem s 01' imitados. EUa melhor maneira de apr-ender' ta cornpctü,r- no
jÓgo da vida, está nas co~.petiçõcs dosportivasl!(Griffing).

\ ' ,

Eis os vordadeiros princípios da maissõ moral ,ali-
ccr-ces seguros de uma moral social s61ida c que fa:rá qualquer 1>,2
o pr6spero,feliz e respeitado.

c)- Os desportos n~e~ucaçGo do. vontadQ

lI'A educação da vonto do produz homens de açno.A ed~
ação da moral,- homens de bem. Hi.asrecaem arnbas sÓbre a vontade.

P::>r ~isso a educação ~oral Ó oúucaçâc da voI'ltudet! (Dor-La, S. -"Ed.'::!
açao Moral e Educe ça o Ec onõm.Lc a " ).. ' .

Uma vontade firme S docid~da é 'por :;;í s 6, um gran-
e bem. Quase todos os autores sao unân~mes em aflrmar que a e-
ucaçâo moral 'está baseada na cducr ç âo da vontade.

, Ker-schene t oí.nor" ("El aLma d eL: educador y 01 problQ
3. de La formaci ón del maDstrolt) aas over-a que \'la fina lidad fU!!
amerrt aL de to,da educ ac í.ón es determinar cada vez más cLar-amen=
G 18 v o'Lurrtad del aluno, par-a proporcionarle un carácter firme,
ispue sto por La cystumbre y regido por principios concretos" .•

.Spencer (I1Educação in-celectual,mzro.l e física") diz
ue os homons indr;pendentes S80 aqu61cs que'nao se cur-vam à vog
"ade alheia, que mant êm os seus rrincípios em tÓ...das as cí.r-cung
~ncia s e exemplifica ecm a diferCílça f'undarn en'ta L entre os sis-
amas educacionais da Inglaterra e da Alemanha.

o indivíduo de von.tade educada ó senhor de todos os
eus atos, sabe o que àeseja e controla-se nasmais difíceis ci~
une t âncã aa , e~contra ndo sempre soluçno, a os intri:r;cados proble .•.
ae que lhe s e j am propostos. ~l\JIQS, só por UIílB prStlca constante,
oderemos obter a subor-dí.naç â., dos nosso desej os ao poder davo~
ad e•. liA conquista' de si mesmo não é fácil. Mas urna vez ccn s e --
zu.í.da traz à quô Lo que a con eeguo a alegria de viver". (Carrel ,A.
Renove seu próprio eu").

, Consequentcraoo te, podemos afirmar que ~tla educação
oral é , em subst~cia, educaç50 da vontade" (])6riaS.-Ob.c-it •.)

E o Tílelhor meio de educar a vontade está na práti-
a dos desportos. O 8 tle t.a que, s e:ro.tindo fr21c,juejar-lhe a s f~r -..
as pa ra a tingir a meta, consegue num esfÓrço supremo alcançar
ví t ór-í.a única e cxc Iue í.vrunont o pelo poder de férrea vontade,
caLí.z a totalmente a sua t ar-of'a , transformando a energia monaL
uo a sua vorrtc cc lhe empresta em energia física. "Aquê,le que
Jje rC8liz8 um csfÓrço tit6:nico, oripr cgan do a última de suas .Q
ergias para alcançar em primeiro Lugar a meta, ou pa r-a trans -
ar o sarrafo à máximo altura, '6 o ue smo que amanhã não tergivc,E.
ará em sacrifi:rear a última gota dosangu,é) pr ra manter uma i po-«
'ção, para garantir um assalto, para repelir um inimigo" ... (Ma-'
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rinha r I. P. - "A signiticação. dos IV Jogos Olím;picos Uni ver-s í tá ....
riso ti } • -

tiA educação da v orrtad e ba s eáa-ca o na educaç âo d.o cor
o~ A ação 6 a t í.ví.d a õ.e muscular, mas 6 também atividade nervos?
. mel1tal.E(lucai.~ pois, o córebro cxc í.tando os músculos ••• É pa-
ra o bem do ecpLri to que queremos a oduca çâo física" (Thiele ~A.
:Die neue Erziebhung Werdenun llsen der Loibusue;ungen".

Os grandes pintoras e escultores sempre que preto!!
'eram encarar o indivídu~ derrot~:dd, moralmente aniquilaé}o,reprc
sentaram-no &e ombros óaidos, braco~ ao longo do corpo, fronte -
ba í.xa olhos fixo s no chão; ao çontrário, o cspíri to supcr-Lcr, e-
ra represc:Jhtado pela froUt e altiva, ombros na linha horizontal,
braços em gestos simbólicos,olb;ar fi~ne c doc í.dí.do ,

Os gr2gos, aos qua í.s' nõo se pode negar o adiant.§.
do grau de oivilizaçao que ;'léal1çaram, amavam o bolo e todos os
seus deuses, inclus i VQ !theno, a Mí.rror-va dos Romanos, que repro
sentava a inteligén.cio., a deusa da ·Razão, êles a trí.nha m concebI
..•.0 sob as maâs lindas f cr-mae , ApcLo, o Pho ebua dos latinos, que
si~bolizava as artes e as letr8s, era representando como o tipo
nc í.s perfeito de beleza maacu l í.na ,

Nãó re'sta ,pois,t a menDrdúvida de que a educação
no raL tem por base a cduca çâo da vontade, mE1Spara obter esta
devemos tomar por ponto do partida a educação física I, para a
qua L Os desportos r-cpr es ent am um dos mei o's mais eficientes.,

f)- Os des:eortos !!.ê..]iUCEH,tãoFísica

Rous s eau na sua obra "Emilio1t tifirmot.:l f1Cultivai a
inte.1:lgência· dos vosso aLuno s , maCl cul ti vai, arrt es de tudo) o
seu físico ~. porque é êle que vai oriontar o seu, ô es onvo Iv imerrt o
Lnt e'LcctuaL, Fazei primeiro o v os so aluno .s âo e f'oz t e , para que
pos sais v~-lo inteligênte o sábio".

I

Geralmente, nos indivíduos que gozam de pouca saú-
de, nota-so que 6 o estado físic o quem comando o espíri to ,SUJo!:,
ninando-se ~ste inteiramente aosconstantôs caprichOS da(:i.uô1o,O
corpo, e assim pcns a Rousscau, dev e portar-se' COlnCJ servo obed-i_e!,
te do espírito para que o homem E0ssa concreti~ar os seus.son~ffi
e realizar.t~das ~s suas as~ira~oes. O espíri~o ~.o comandante
que 'deternllna as grandes a ç ooe e o c or-po o. exer-ci 1:;0 que as rea-
liza; e qua-Lquor um dos do:i s , sem o concurso do outro, jamais p,;:..
derá atingir o objetivo col~~ado. .

1fOomparem-sq, .out ro as í.m , os esta~bs daLma de doí.a :
Lndiv íduos , um 'fraco c mole,' cu.t r o musculoso e bem Bxarci tado .em
educação física: no último as fibras muacuLar-es tonificadas c
s cnpr-o em irainôncia dccont'roção, provocam um sentimonto de f~~
ça , de leveza, de otí.raí.s mo, que o primeiro não conhe oe" (Rouges
"Educação do Caráter"). r .

Dentro do próprio quadr-o das atividades físicas,os
desportos se mostram muito superioros aos exercícios formais,
conhecidos genéricamcn te pC')r g.í.ná c t í.ca e c:lassificados imprépri§
mente pelo Regal,2.Yllento Geral de Educação l!ísica nQ 7, no P)rasil'~
sob a den cmd.ne ça o de IlflexITlonamento 511 •• Os"exercíc ios ana i Lt í.con ~
de 9.fci tos rr.or'f'oLóg.í.c os por excelêncis., são .í.nd i cados pa r a a 'c0!c
reça li dr; po Q'18.Yl.OS dct oí tos, d esv i_OS donorrnalidado ~ e ainda co-
mo exercicios de c:)IDl)er:saçao par-a ('B in<3j vLduos obr-í ga:.h,] a P8~:
manoc cr pG1' mu í to <teI:lpo em UlIÍá mc.rna pOf;ição oug,ue trabalham 82-
licitando apen.as certas sÜl..ürgias musculares. 380 todos exercí ....
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cios artificiaisi,.inventados pelo 'homem e utilizados quase sem-
pro pelos jovens que desejam obter musculatur§, cheia de relevos
GU pelos adu I't.cs que "pz-ocur am red.J.zir a dilaçao de seu abôomem,
proveniente da f'Lac í.d cz da par e c e abdomí.na L,

Mas não são &ssos os cxe r c " c i.o's que ativam as gr3E;
dcs funções, que empr ee tam mai.o.r ~8si3t~!.n.ci8. ElO or gan í.emo , l;3tO
'6, quS' pro po r-c í cnam o t.r-e í.na.co n t o org1JüSG, que cteSQIlVOLv em a
a ot Lda o física, eq.e aumorrtam a (:iordeQQç20 do s í.etcne .L10UJ'o-rrnlS
cu.La r , que on s í ne m o homem a utiJ..iz8r as SLlBSft5rçn fO.! 5.Li.t01igen=
't em errt e. Par a Ó38CS resultados i são Lnd i.ca d ca os (;Kül'cícios .sin-
t'.J..' d f '-L t d 'f" - I' , '~"".evlco~, r e e C;lt,08 a c en ua amont e :.l8J.O.lOglCO,S Cl!).?, lllUJ..~S ve-;-
ze s , nao d os cnv orv endo grande mus cu La tur a , pr cpor-ca onamç no en, -
tanto, ao indiyíduo excelente resistência orgÉtnica: / #

o alcance dos d0~portos como moio de educação
d - , , , t ;", , " ,., J' !-'po .era ser r eaunun o -eIIj. .r-es prn nca.pa os .runoamorrc aa.e j

n' .I:J.,.Slca

'\ , 1- ex~gir dos :01?g::mismos dos Ln dd.vf duos su~motid~[
a 't a'L r cgimc de t ra bnLho s flslcos e sfcr-c os cu j o gr au de Lnt ens L
da d e _all1mAl1to .P0k: ::?·~ina~11OJ.1t0,son'pro":.''':r:fJX;)Or esta ·f-Orma:~&T:::t!ldõ.s
r eaç oe a or-gânc í.aeç s ompr-o de efeitos pr o j ud í.c í.a í.e sllbro',a saúdo;

11- com e que n t e.i.en te, o:tt e r a maior resis tência
or-gán cí.a dos Lnâ Lv.f duo s , de modo que' ôstes possam suportar trã-
ba Lhos de quà Lque r na t ur OZ2:, aos quaig não resistiriam em ou tr-as
c í.z-cuns t.ân c ia S;

111".. desenvolver a ca ra c.í.da dc física pelo a umcnto
sucessi vo de comp.I exdda dc dos exercfciós, de tal. s.orte. que um.
indi víduo de aptidão inferior posca sobrepujar outro d ô maior
aptidão, pelo uso mais intelige.at·;. de SU8.S fOr ç a s:

E de granel e importânc~~a res :32,1 tar que, onquarrt o os .
exer-c í ct os analíticos pr-opo.rc í onau quase e xc Luaí.vam ent e o dce on
volv .i.morrto cor po r-aL, os d es POl'tOopôs e í b í Lí.'tam o t:reínameYr~~~:~or
gán ãco , isto ó~ 8 adaptação - do or gan ã smo a grandes esforços. -

, O uso das p.ráticas desporti v as como meio educa í.ona.
deve ser foito com gra nd o cautela, 8. fim d é qne náo 'Se exi.jam·dor
organismos, ainda na f'a e e de sua evolução, osforços domaaí.ados
que a venham pcr tur-bar-, Aqui deverão e cmure os desportos sor a-
daptados ao valor físico dos ejucandos,- ,.adC:iptaçãõ esta que s o
processará mediante a rod:ue80 dot on po do dura C80 da pr-á t í.ea o'
das dl1IlenSÕes dos campos ou extensão eras pr ovas , Não d.everá taE!];
bêm ser esquecido, e isto é f'und amental, que os educandos part2:.
c í.pam das pn:Hicas desporti V8.S sempre.' em Lgue.Lda de de condições.
quer sob o. ponto de vista fíSicJ,Quor sob o técnioo •.

/

Dentre as qy.aliG.c.;des dó ordom psí co=somá t íc aa que
os dosportos, utiliz.ados corno nre í o educ8i..tivo· .,podem dospertar
dosta ca-so o vigor, a ftl'qS, a rosis tênc.ía , a d es t.r eaa ,a fléxi-
bí.Lí.da de a rti cuLar , a v01ocí.dad o , a ac u.í.dade e enaor-La L, a coor
dona çáo de movimentos, 8. indopondência das cont ra ç êo s mus ouLa =
ros e a harmonia das f or'mas e das proporções.

..
g)- A competicão ~ vida do hJmem-

A competiçãb 6 o ato ou efeito de compotir~Coillpe~.
t-ir (compotere) é concorrer na xp.e3ill~pretensão com outro. .

Na vordado,a competi.çS'o é o ú.nico ~eiõ de vorifj:é~
~,ão do~:(r cau.L tados do +r-oí.namcnte desportfvo, .porque per:-::ü,tc cOl'
par-an, o trabalho elo um f.ecnico CüI1l o de ou+r-c a , e s ta bo.Lec-ér' a

,.. •. , . ~ ',r , - ;:. : ;'" "<_~

,



-112-
~

relação entr e o preparo fis: -;0, t ~cnico e tático deum dcapo.r t í a-
ta com ~ de outros, enfim, viver situaç5es novas, bem diversas
d.as em que se verificou o treinamento, c que não pdider-Lam ser
provocadas pelo tócnico com ~odos osreeursosde que dispusesse~

. O esta do de forma de um dcsportista ou de uma '
equipe deverá ser 8.1cançado tnas pr-oxí.m'í.ôad es da data em nue com'

. "'" t ' 1 A f t. '.J.. "" • t~ 1 "" -pc t í ça o era ugar. ~rr!lCt:..;uma SllJUaç80 .i.ns ave , c apa z de .
prejudicar-se sob a influ~."lCi8 de fatores que possam tmaz cr' por
turbações de qualquer ordem ao organismo. A'solicito.ção de um-
esfdrço violento ou uma emoção extremamente forte às vósper8s
da provo ou. do jdgo po(eré..~ tr~zcr Q perda da forma. ·Este,se ox-"
prime pelas exc e.l.ei t ee condí.ç oce físicas, tócnicas,táticas e,'psi'
co.l.óg i ca s qu o o desportista' apr esen'tc r e elo. s deve-rão conjugEir=
se no seu grau nn í.s elevado, quando tal estado é atingido. E não
é outr-a a razão por que até um traumD.tismo psíquico pOderá a car-
retar a perda da forlna. -

Qnando a forma é dtingida, o desportis ta é da-
do em situa~ão de competir. E a verificação.do' seu aprov2itameg
to s6 devQ..ra ser fGita de um modo: peLa pr ópr-La compotrí.ça o s Oua],
quer outro proo edLnorrt o será errtneo. .

,

j~ão será demais repetir 'g}'l.q_ o desporti s ta não
vence s6pelo seu Preparo físicQ ou \apurode su a tócnica, 1T188_

t.ambóm pelas sunss,o.ndições psiqu..ic8é e pela aplicação de sua
t;Gtic a. A pr epar aç a c ps í.co Lóg íc D.do atleta dever6 ir s endo ~ei-
ta Lcrrtnmcrrt o , durante teérc\s as f'ae es do t.r ctnamerrt o , de modo
que ô.l o possa adquirir confinnça nas suas possibilidades,sem,.ho
arrt.ant o , menosprezar as do aJ.vorsorio. Com relação ao outro as-
ccct o , quando dóis desportistao se apr es ont am física e técnica-
- ente aqu í pa Lerrt es , a vi t6ria pertencerá à quoLc que adotar a tá
-ica na í.s 'í.nd.i cada par-a 2S ct r-cuns t.ânc t.a s , E~isso, se importan-
~e se torns para os desportes individuais, muito ffiois o é para
JS desportos coletivos em que lJJl18 inferi oridode técnica pod cj à s
vôzes, ser suprido por uma tática eficiente. A simples mudari ç a
de uma chav o, a troca de' um jogador. de posição, a carscterísti-
ea dos passG$,tüdo isso pode influir decd s í.va.ncn t e para a vii6-
r-La ou a derrota de uma equipe.

Cada c'Jliipetição em que o indivíduo interv6m,~,'
quer (~omod í aput.arrt o , 9-~er.como t~eina~or, contribui e cmpr e pa-
:,a aumnntar a suaeXperlc;.tlCla, enrlquece-la com as novas sltua -
~ões com as qua í.s se defronta.A.'vit6riâ ou a. derrota em WIl.S com
petição é a prova mais objetiva da verificação dos r-esu Lt a doe -
10 treinamento desporti vo; por out ro 10. do , e ôs t o é um dos seus
aspectos capá tais , permite compar-ar- o trabalho de um t6cnico dQ§
portivo com 'SJ dos outros, as possibilidodesmaximas de um des- .
por t í at a ou equipe com os de outros desportistac ou outra equ\- .
p e.

:icação

I

A competição e, pois, o verdadeiro meio de veri
do trabalho no treinemento desportivo.

Se estudamos o mótodo froncôs (Joinville-le
Porrt) , com Os seu..s c cr t í.f í,c. dos de EducaçãO :B'ísica e as tabelas
ie pont os para medir. a efici>lCia física, tão do gdsto dos nor-
~e-smericanos, encontraremos situaç5es opostas em duas grandes

I'Y - , ••~scola:s: a- francesa, contra 8. competiço.o,contra o recorde,e a
americona, a favor do competição, a favor do récorde.

A escola frsncesa está bem caracterizada pelOS
indioQS estabeleoidoD pars as provas de efici3ncia fisica, onde
:lão existe a preocupação do meLhor resultado que cada indivíduo
pos sa obter, ID2 s tão sàment e que todos os indiv;lduos alcancem un
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míni'Ino, esta be.Lec í.de por meio de tra tamento as ta_tísti-

éqntrariamentc, a escola americàna busca o re
d'imen t o máximo de e ad a indivíduo em cada setor. Não lhe Lnt er es
ea que os indi vídu 0S al.e anc em conjuntamente este r-e su Lt ado , mas
que ca da -indivíd1!:tO alcance seu melhor :resultado, obtenha a sua
melho!' per-f ormanc e. É a luta pcl a recordé.

h)- A favor 12l! .ontr~ .2"r6óCYrde?

A favor -ou corrt r...a Í)' !'6cordc? eis UIIla-questéo
que tem susci t aõ o #l;:'andes d í acuaeôe s .••

O r~corde e í.grrí.f.i.ea â luta do homem contra o
CSpàÇ;O e ° tempo; cada recorde qtwbJr'ndQ assinala mais uma-v í t õ-

riada sua eficiencia física. Po:rrrnamo$ orrt ré a qu êâ ce quedefen-
dom :o re'corde nos del?portos encuradoscomomeio de competição ,
pzrque ôle represent~ o verdadeiro o}Jjcti vb da pr ô pr'La competi-
ç a o, Se compararmos os resultê1dos obt;L.dos nos Jogos Olímptcos
de 1896 , r ea Lí.zadca em Atenas, com Os alcançados lem 1952, nos
Jogos de Helsinki, poderemos ter uma id-éia de qua rrt o o homem a-
}rimorou,pela competição, o rendimento de suas f~rças físicas.
Bí.m , o r end.í mont.o, a utilizaçãomaiá í..l'l.teIigente de suas fdrças,
poz-qu o estas qu~ o homem de hoje pó~.s1,U são as me smas vqu.e o. ho-
~em de meio século atrás pO$suia. '

'l'ara raforçar a nO$sa opinião, a pr-es errt.ar-amos
um quadro compar-a t tvo dos resu~tados das provas lndivüluais,as-
aí.na Ladoa em :}.896 c v er Lf ic ados em. 1,952,. :tIo será ar gumerrt o con
vincente para domon~trar a import~ll~j,~ das competd.ç ó ee t -

1896 - Atcna~ 1952- Belsinki

:OOm.-T.Burk- (U.S.A. )12s. Rem:l.gi..no(U.S•.A. )10,4s.
4.00m.-T. B.Urk-j U. S. À. ) 54, 4s. Rh~d \ljn (.Jatnaica) 45,98.,
500m,-E.Plack AustráliajZ.llm_,,_ -ç\~itt';i.óls(U. S.A.)1,m.49,2s.
500m.-E.Flack ~ustr~li-a 4m. ~3,2s.B~rthel {Luxemburgo)3m.45,2s.
110 cjb-W.Curtls(U.S.A. 17,0<'1. Dl~J.arg.(U.S •.A.) 13,7s. -
1 ar-t , S. Lou í.s (Grocia) 2h. 55 ,20m. Zapotck (Cbecos1,ovaq,lJ.ia )2h .•23.

L~ta,s cQntr2~ o
S.A"l~:EI. Clarke (u.s.,A. )1 ,81n1-.
3. Vara-W. Hoyt (u. S• .(1. ) 3, 3~ m,
~.Dist.-E.Clark~(U.S.A.)6,34m.
3.Trip.~J.Con011J(U.S.A,)13,725
Disco:n.Carret(U.S.A.) 29,165
?Ô$o-R.carr-€t(U.S.A~)ll,22m.

OSP?90
Davis(U,S.A.)2,04m.
J30b Richards(U.S.A.)4~60m.
Biffle(U.p.A.)7,57m•
AC\hcmarSilva(Brosíl) 16,22.
!nQs~(U.S.A.) 55,03m.OfBrien (U.S.A.)17,41m.

- Natf.u;ã_'2.
100m. A.Hoyos(Hungria)1!22s.
400m. T.Neumann(Aust::ria)8m.12s.

Sch,oles(U. S.A.}- 57, 4s.
Bot eux (França) 4m.30,7 s ,

Observação: são os e cgu í.rrt oa óe resu,ltados dc 19'36, em Berlim,
meLhor e'ê do que os do 195~, em HeLeí.nkâ r
roos. 'JOSB.e OweRS (U. S.A.) 10,2s.
s. Diqt • .,.. lossc OWQns(U. S-.A.) 8,06m.
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o espírito do competição,pOdoremos dizer,ó ina
to no homem, manifesta-scnG crian2a desde .os albores de sua in
f~ncià nas maí s simples d emonst ru ç ó es , Assim, por excmp'l.oç quan-'
do um 1)8 i regressa' à sua casa, os fi lhos, que oe apc ravam , cor -
rem a abraçá-lo G ca da qual quer chegar primeiro o Que é isso,se
não 2QIllpetl,Ç,ão? -

A competição quer do ponto de :§lista físico ,quer.
do ~oral ou ainda do social, apresenta valancias positivas(van-
to.gens) e negati'Mas (perigo, ), que poderão ser e s quema'tLeamerrt e
traduzidos no seguinte qua dro.r

~--------~I---------------------------------~I------'---------------------
NATUREZA VANTAGENS PERIGOS

Aumento da CalJacíd~de 'físiC~DeSgaste da capacidade
pet~ adapt~ção )rogressiva do'física por falta de adal
or-gan í Si1l0à na t.ur cza do csfÓ! t aç fio pr ogr essi va do or-
ç~ ffsico;8umc.nto <ics gra nd cs ganismo à natureza do 8~
funç ocs vi t aí.s ;aumerrto da ca- félr ço fís ic o ;hipertrofiç:"., , d ,.., A ~ r<:"'" , ..pa cru acc e r ccupor açao 'Jrga-, dOS or gaos r-ospons avea a
nd ca j des env o.lví.mon to de ha bi.« pe la.s grandes~funções V}.
lidades espGcíficas?resisten- tais;éliminuiçao da sapa-
c.ia à fadi@R.; euf'o r í.a , ci dade de r-ecupo.r aç'ac 0E

gâil.i.CB;ft.:ü ta de resistêg
cia à fadiga;inapetónc~
_Is~dor~~e exbessiva;inso-
nla;ma~-estar gor~l.

-- !
Conficmç0 crnsI pr6prio,;espír2:.IFa~ta. de c0-s-f~.:::mçaemsí
to de Lu'caj aumcnt o de t õd a s ffi\prOprlO;eSl>lrlto de fl."'a!;,
energias morais;lealdade;dis- de;el1vj.lecimonto de tO -
cLpLi.na ; oavaLner í smcj genor-oeá i das as energias morais;
dade; ale gr í.a ;al truismo ~subli- i des Lea ldsdo, Íildi s6iplinc:;
l1l.~çãodos ins tint os de agr e s- arrogância; complexos; egs
sao. isrno;exaltação dos ins -'

tintos de agressno. _
\------+--------------- --~----+--------------

FISICAS

SOCIAL

Espírito de grupo;solidaried§iIFalta do espírito de gr-g
'.1. ~ • 1 -I • t t . 1de e an ccgra çao so ela ; capa C,!I po ;.o.esaJUs amen o SOCla

dade de liderança. ILncapa ci.dad e de liM::ran-
, ç~I a.

o val ar ao ci al da competi. ção 6 Lnegáv e1, po.í.s
, 6 nos campos d es:porti vos que s e tempera o homem para os em-
bates da vida.

Os desportos representam, em nos~os dias, a
ferça extraordinária que não deve ser combat í.da , mas inteligen-
temente aprovei ta.ela, sublimando-s e-lho,-..qualquer a specto nega ti-
vo paro, realçar e utilizar as suas valê'neias positivas.

/

1- Papel dos jogos motores na recreação da criança.

III- EXERCICIOS

·2- Papel dos desportos na recr-cação .do·.adolescente e do a du.L'to-,
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A RECP~;AÇÃQ EM FACE TIAS ATIVIDADES HEDO~ICAS DE NATUREZA CULTU-

::tAL • .AS BIBLIOTECAS DE CARATER RS,;REATIVO.----

Prof. !nezil Pcnna MarinllO.
/

SUIVIARIO

1- As atividades hed~nicas de natureza cultur aL em face das n o
cessidades 'psíquieas do homem. - -

_1- Evolução das bibliotecas O seu pape~ na -ví.da da oomuní.dad e
modor-na,

11I- As-bibliotecas de ca~ater recreativo:

a)-
b)-c)-

para criança s ;
para adolescentes;
para 2. dul tos.

:v- Exerci cios .J

Bibli ogra fia.-- I -

1- AS ATIV:mADES HEDONI0j'>S TIE ~fl~ CUL'l'URAL EM FACE DAS NE-

CESSI])Al)I~3 gSlQUIOAS DO BOMEM

,. f f.s íDa mesma forma que o homemreclama exer-ct cao lSl-
co para o seu desenvolvimento corporal, indispensQvel se tiJrnam
os estímulos que possibilitam a maturação de sua inteligência,o
enriquecimento de sua vida mental, a ampliação de seu mundo psi,
Quico e, finalmente, a sua própria fQrma<;ão espiritual .• Os cha-
::lados agentes de natureza cultural, pr-occs so.s intelectivos por
excelência,.-visam à consecução de .taLa objetivos.

,
Quandn inicialmQnte conceituamos recreação,procu-

ramos demonstrar que a mesma llão dizia r-espe i, to apena s à nossa
"lida física, interessando aambóm , e sobr-ctudo t ~ noa sa vida meg
taL, As a ti vidades h edôrrí,c as de natur eza eu.Ltural des empenham
para o nos ao" espíri to o 111e smo papel que a s a ti vLd.ades físicas
cumprem para o nosso corpo •. Assim, os exercícios naturais,os j2
gos vmct cr-as ou os desportos ;stão para nossa vida física c2mo a
leitura, o~ ~ogos intelectivos,etc., ó estão para a nossa vida
mental.

I
, ,Os chamados jogos de salão ,- rios quais S8 carac t erj,

za a predominância dos processos intelectivos (dam.as,xadrez,etc)
os passa-temp0s, e 8S atividades artísticaB constituirão ma"'::Gria
dos pr6ximos, pontosr razão pela qual, na aula de hoje, nos u~u-
paremos f'und amentn Lmant o da leitura" encarsndo-a por intermé -
dio dos principais' agentes do que se vale em nossos dia s, que
são ojorrial, a revista', o livro eo çartaz. Destes, o _que tem
ctaráter mais ,duradouro 6 o livro, no qual dedicaremos os it,e~s
subsoquent es, ccnsagra d-vo ao estudo das ,hibliot?cas. ... 1>..rouniao
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/
dos quatro agen s oe acima aporrt à dor identifica a impre.sa,inst:::_tu~
~ ~ d.L 1 ., '" d " ""' r=º20 <;:'110 r-o sponc o, em gran o paruo-;:?o~a o r r.en'naç ao a OpU1.J.dO p(.;.--

bL::"CEt, ôo t ormí.nada esta po La in"tc'o'qao d,j8 yv-{rios co nc cí.tos ÚQ:i_
-r-i_<1r8.i9,-ro-orescnt:anc1o um jUj,.'60 c oLet.í vo ma í.s ou 'menos r-a c.icc.i.nc
d')~ Tom ela-1)or base impres~ões sem o contoudo necessário de cer~ -

Â imprensa utiliza a imagem visual como ostímu16 ,
f ato r psico16gico dss mais Lmpor-ta rrt es , sabido que 87% dos nos -.
so s conhecimentos aao obtidos po r sou int erm6dio. VejaTilos/;numb.·
síntes e panor-âm í.ca , as canac t cr-r'st í.oas dos agentes .de 'qup se va-
~e a imprensa. /

o jornal é o v cf cu'l o por excelência da pr-opaganda
3 isso porque é ele que nos fornooo as noticias de que care00ffiOS
sCbre os mais diversos assuntos, /6 quem nos põe a par dos pzLneí,
ais e aorrt ec.l.morrt os Ln t er-nec.í.ona í.s ou nacionais ou nos dá as in::
::oramções locais que dizom respeito de psar t o à nossa vida,ou nos
:908si bili t a a procura .ou cf cr-t.a de cer-ta mcr-cador-í.a ,

l
Geralmente o jornal c onau.Lta em primeiro lugar o

seu inter~sse comercial o a seguir as suas possibilidpdes cultu-
:-ais que, -no dizer c10 Rjtü BrLquet , "ccnaez-va em estado po t en
c í aL" (Psicologia Social"). ' " '.

o aconteciritonto é quae e sempre baatarrt c oX:Qlore.do
_or muitos jornais, to mando as maí.s variadas f or na s , Os su.í c.í. -
:ü os, os c r Lmoe, eape c í eLmon te os )8ssiollD,is, os a cí.d crrt e s , 2S
~ata8~rofes, ce e.Br..andalos políticos, a derí.n í.s t r-at í.voe e despc1'--
~i vos t e tudo m§,is Cluo possa sor er: oc.í. cn..n te, que se j8 - ca p.iz de
_Jroduzir e ensa çao mais pro rund a , oons t í.t.uí, ,rG6té1'ia excelente :;":l
:::-a o jOrnal, que cxp Lora as tendências bc1sicas do indivíduo e
:.s comp'Lexo s ídoo-afeti vos que dajuo.Lo s derivam.

o jornal ccrrt empor-ânoo geralmente se orgéJUlZa dB
.aod o a a t endcr- aos interôsses do seus múlt~plos leitores;pcrten
ient es às mais variadas classes. Cria então, diferentes seç6cs-
~ue alia a o nsticia:rio do carát e r gera 19 Cluo a to dos Lrrt c r cCb2 ~
;"prosenta acç oc s consagra~E}s aos de8I?0~toS.{ à.vida soo~al?,ic: ~i
~oratura, ao teatrot ao ca nv na , a o .r á d.l o , él v í.da cac oLar , 1:11FL-

sí.ca , ao coniér-c.í.o , ~ Lndus t rc a ç o'tc , , ou a í.nda soções irifcu:J.T,'L:'l2tlU
_ cr-r~ 't í.oa s , et c, É Lmpcr tarrt o assinalarmos Qomo as his t6r..ia2 de
2u..i:l}=~r::1.2>2..;v---q,ue muitos j om a í.s d í. vulg 8Dl, pOSSf.lÕm pu.blico nu.rncro-,
se; i q'lf.:::r c-rt r o as crianças, qu':or on t r e as a du.Ltos; não p cqu cna e
" ç:'.1a;~:tidade de lei toros qUCy'L'o:t\;'['e;3sto ~(:r.JiJe jornal, eJ>.ciUsi-
--arc:::n::Jt?P91'oau sa Ô8S hi~3i~f):,:·lt;'8deousdri:r'.hos •. E se eS'S8.3 ~ies-
EOd8 :D[;':) os deixam de cõ?:':",)-I;'2r;L:...ariãmerrtc ~nao 6 porqu e não d e-

s oj em f.í car sem notícias, na s ap cna s porque não querem perdur .
•.!.crUJ~J':''Il episódio das his t.ó r.í.a s , Ã seção d cep or t.í. va 6 da que Ias que

. , ú"b' . , ,. . d'''' , . ~':t. ~pos sua mai.o:r p J..lCO, e na J ur11alS aara oe em. var i.a s capnr a i.s ao
pa.í s , dedicados exclusi vamente aos desportos.

b)- Revis ta
As revistas, oom maior frequência de periodicidade

s omanaL, quinzenal ou mensal, não t êm por base as notícias) Jl1.3S
os principais acorrt ec.í morrtos veriL.cados naquele perícdo,rcpor-
tag ens e óo r-o Vc:::'i8dos aê,suntos 1- mat "1'3_.3. ~l~_,t8::.~tiri8., 2'J.'..:md8;:>: C1J

dosp or tí.va , e.Ló.n r.e SIJÇOOSespexic"liz,êid2S 0.1.10 h:~bituc,:e8nte man
t ém •. são eillgeral f'artamorrt o 3:.J.us-L'E,dos~enl moJ.1::'J":r [x,pel que "3'
j or na L, d 8 tiragem mais reduzNa quc~êste c, por tan to, do p'éÍ.bli-
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co menor, de cus to mais eI evado e se destinam a um gr-upo mais
8el eci onad o, Muitas da s r eví, s t.a 8 S20 '3 ap oci.a.Li zadas em.a-.::liOU:D.tos
ind~triais, comerciais ou desDortivos ou constituem órg80s de
as-s ocf.açô es ou classes. L:, r-oví s t.a s .S80 mais dur-adour a s que os
jornais, principalmente qU811d.Cde caráter tócnicD,pois levam os
1 eíto res a' coLe cioné-las, a encadernn-las de modo a co ns ti tui -
rem ~oluI:1es. As revi sta s apresentam fina Li.dad cs culturais em
maiDr ~scala do que_os jornais, muito embora o interêsse ~o.mer-
cial nao figure em pLano secundário. ./

e)- Livro-~
Os livros tam15émdesempenham papel preponderante na

fOl~ação da o~inião pública e 8S suas finolidades culturais su-
plantam 8.S dos cut r os 6:,,:'g&osda Ln. )rensa. Os assuntos por~les
. escolhidos SGO 08 mais var-í.adoe póssíveis;ou se ba s oí.am na fic
ção ou nas ct ênc í.a s , artes ou letras. Em regra, nâo são cüstea=
dos 'ooLa publ.Lc í dndo c amo os j ~;r.t1ai8, e as revistas, mas pelo
rróduto da própria venda, o que ol eva o o ou preço. Destinam- se
a público maí.s reduzido e mais s o.Lvc.i cnado do que; as revistas e
dur am jnaí.s do que estas. As imagcn.sdos livros-soo melhor fixa-
das que as das l1'ovistas e as deste,::;, vis de rcgr a , melhor que
as dos jornais. E isso se oxplLc a porque um livro trc.ta geral-
mente. de um a asnn to apenas, ou de assuntos Lnt í.mainon t e correla-
cionados; uma revis ta contóm aasurrt cs mais varia dos, embora em
meno~ escala Clueum j cr-naL Neste ae vno t Ic Las S&O uu.it a s e se
sucedem día a dia ,sempre diferontos~

d)- Cartaz

Kimball YQUJ."lg ! \I 30cí'al Atti tu.d cs!") repórtando -se,
l civilização greco-romana, .iomb.ra a co Locaçiio de avisos nas
praças públicas para anunc i.a r a corrt ec í.mcrrt.o s importantes, convo-
car r-eun í ó os púb Lí.caa, e to, Júlio Cesar ~ em J:\.oma,insti tuiu as
Acta Diurna, integradas por anúnc í.os de jogos , ritos religiosos
õü'llotlCÍi::.\S oficiais s~bre o dos onvoLvi.me rrt o das batalhas.

Os carta z os S80 ho je em dia 111\1ito empr ogados pa-
ra anuno í.ar- .c cr-t.o s a oont ocí.mon tos ou fazer pr-o paganda de cará -.
ter comerci aL 011po Lf t.í co eu ainda em grande númo r o de campa -
nha s destinadas a criar mentalidade favorável, ambi.ci te prop.p -
cio ao dce envoLví.mcn t o de; dot crnrina-ta atividndo~'escLtrecendo e
or-ã sn banâo i a opinião pública. 030 ba s tarrt o oxp Loraôoe comercial
mcn te 'b, quando usados em larga escala, impressionam de fa to o

-' pÚ.blico.

.Os cartazes se dostiD~m a ser vistos do longe e,
·nestas. condições, devDrão .cont er pouca e pa Lavr'a s e em letras
gr and eo , o mo t i.vo deverá destacnr-sodo fE:HJ.O pelo contraste das
coresOe estas serão ee coLh'ldae entre as mais visíveis ~ distétn-
cia..s motivos deverão ser sÍllilples, fàcilmen te compreonsíveis
e, sobretudo; capazes de impressionar f'avor-áv cLmorrt e os senti -
dos. A utilização de motivos comp l cxoe , cu j a interpretaçãs exi-
ja grcnde esferço mentalj o uso de uma sÓ cer, com variaçoes de
tonalidades; o ompr-êgo de legendas cxtensás c onet í, tuem erros
grossêiras na t6cniea de confecção dos curtazes.

I-1- ~fiV':.;;:.J~l;::..O~_.DÂSBIBLIOTEQ!2 E SE'~ PA PE:'J RÃ VIDA DA cOlvru:aT])J\.DE
lVlCD:E~R"'T"--=o +=

'!nicialmente as uí.bt t.o+cca s foram na de mais do que
s'impJe8 dep6si tos de livros e dOC2l:1entos coLocaô.o s ao' aLcanc o
de ~lliE poucos privil~giados. S~m8ntc muito mais tnrde abriram



. ' Dos mai s Lmpcr-tnn t os é o v pa p o'l, que a bLbLí.ot e ça a-
t:J.almo,nte deaempenha na vida da comundâ ad e çpor-qu e s como veremos
mais adiante, sobretudo em' r(üação- às bibliotocas infantis, . as ~
suas funções se ampliaram muito e ela constitui o centro de v'á-
ria s insiti tuições que se man+óm em ;t'<?ce do ap ô í,o e das oportUn,i
dades que a mesma ~hes ofer~ce. .

I

"', ,/

suas porteas para serem franqueadas,ao público,sobretudo'adul ~
tos qu e sOUbCSS01iJ.L::T, mas tinhamum"oar6ter pass1.vo,HQje em
dia, graças a uma ne Lhoz- compreensão do' pa pe L que o livro dC3e:rg
penha na vid a do r.omom , as bibliotecas adqu.í.r-Lr-am um eará:L0.r a-
tivo. jl,ntigamDl'ltc o'le~i:tor pr-o cunava na biblioteca o L'iv r-o em
que estava Lnt er-es.sa do , mas hoje é' a'biblioteca que oferece o
livro que possa iXl.te.cessar o leitor. Cre8co~ dia a d í.a , o nÚlu.2.
ro .da quo Les que ~1J'C3i::8~;l o seu c oneur s o pura que a biblioteca ~nQ
lhere E'; sua funçso, ac.ns el hando os Lef.t or-ea , guiando-os deviJ.9,.
men te GIl tre os léLbirint os de os tan tos e tal é a exuberan -('o :r;TO-"
ducação de Lí.vr'o s :de t ~da ordem que Ortega .s Gassct afi~mbu qu.
o homem está ameaçado de ver-se obrj.gado tl a viver para ostudar
em vez de estudar para vi ver".

Embora a existência de bibli~tecas públicas seja aJ
s í.nal ada há já alguns aécu'Le.a , o tipo atua L da biblioteca públi:
ca nasceu no sócu16 XIX. Como diz La8m dó'la Vegn,("Manual de
Bí.o l Lot ec onomí.a"}, sua e on.cepçjio 6 d e origem: inglesa e parte do
Act.s.de 1850, pro mcví do por Williur.a Ettrt. M.:g. Int er-o s aarrte s f?-
ram os debates que rsur gí.r-em ,lara a' apr-ovacao do Act e as c ons i.«
dera'ções que s e formulnram, entre as qua.í.a figurava a de
que a criação .do Bibliotocas e er í.a Ulnn media efi C8Z para prev.2,
nir e evi ta'r o crime. O progresso dêsse Aot foi muito lento e
em 1855 se estendêu pela Irlanda.

Nos Estados 'U.i.:.idos, o desenvolvimento das bib~io-
tecas foi grande o'intenso. Os colonizadores viam-se impossibi-
j Lt.ado s de se fazorem a companliar , nas SUGS car-avanas ç por- módi'-
coe , engenheiros , arquitetos, mocân í,c os, framac~utico e , qUír.úicOS·
et c , E essa" falt a . de a a s í, tência fo i supri da com ° transpcrt e
de um pequeno número de Lí.v r-os qu cos a ju da s s em a cumprir sua s
tarefas. Os p.íone í r-os daquele país aprenderam a vi ver e fçzer
tudo com a consulta do .....livros, vivendo e experimentando o que
êLes continham. FOI"$ou-se, assim, o hábito da leitura.,

. Nos restan tes países seguU·se com maior ou menor
intensidade uma política bibliotecária parecida. A Biblioteca
PÚbl,ic8, em todos as nações, tom ad.quirido caráter, oond í.çâo ju
rídica de ae rvf.ço público e os mundc.lpá oa , os estados, t~m Ln ::-
c'Lu.í.do verbas mais ou, menos Lmpor íian t ea nos S011Sorçamentos pa-
ra atonder a seu sustento. Divididos os paises, nos',últimos a -
nos, 'por motivo d e seu regime, em comunistCts,·autorit6rios ou
d0I!l0cráti?os., não ~~m desistido, Li-12eB·arde as LdooLog.Lae , eIl}c~'j
s í.d cr-ar- 1n~ sp~nsavel, dotar a riaçao de uma ox t-ens ~ e ampl~'3s!

ma redo de 1fibllotecas paz-a atender 8-0 progresso de .s ous C1Cié\
dãos. Em t odca êle 8 tem surgido uma legislaç50 pr ocLea , cn canri, -
nhada ao fomento d~ste serviço c-ip í.taL,

,

. ~
111- AS BIBLIOTECAS DECARATBRRECREATIVO- -- , '

O caráter do uma biblioteca ó determinado sObre1iu-
do pelo espírito que preside à sua or-gan í.zaç áo ppla orientoção~
que se dá a o seu f'unc í.onamorrt o ; Assil1l, existem bibliotecas 8130.2,
Lar ee, uni verei tária 'E!! , técnico~pro;f.issiona ia, orudi tas, ot c •.,con-
formo Q fim a que SQ' destinam. As bibliotecas de caráter r-ccr ea
ti vo obje t í.vam ao apr . v o.í t amônto das horas de lazer, proporci:§:
nando reereaçao por intermédio da leitura ou de atividades a es. .
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ta intimamente ligadas.~De~?mpenh~m,portantQ,pa~el.relevanje
nos programas de reereaçao,Ilb'Ura'ln~ entre as maas Lmpor tarít ee
insti tuições de natureza eu.Ltur.q~ É esta a razã0 por que do'-
vam merecer e aner.LaL 'cujdarlü por' ~,·dte dos professeres, e cerT~
ços de recreaç5o. Vejamos, 2gor3. de car3cter!sticas das ~ibliQ
tecas recreativas destlÍLnadaG i3 cri.an ça , ao adolescente e 11.0 a -
du.Lt o. .

a)- ~ criallÇ?_s,
, Poderemos distinguir a escola primária da bjblio

teca afirnando.J que aqu.eLa desp(;rt.a o desejo" de saber, e.ríquan=
to esta propor ciona a oportunidade pa.ra satisfazer a ~s.:i(edes.§.
jo.

As biblioteoas infantis 'datam do início do sécul-o
passadO" tendo sido a primeira fundada em J3a1isbury, no ano de
1803, a partir do qual comoç ar-am iao multiplicar, nos Estados .Q ,
ni.dos , destinadas a os meninos de nove a à.ezesseis ario s , Em 1876
começa o impréstimo domiciliar do livro infantil, iniciativa d.2,
v9da a s. S~nder,. bibliot eeário de Pantuchet R.L, consi.d er-ado
o homem'mais repres'ónta ti vo da época para o movimentei»pré-bi -
bliotecae- infantis. Seg:J":i.G.ao depoimento do Lasso de 18 Vega,
o ~xito das b.íbLí.o'teca s Lnfarrt í.a americanas é devida a uma tóc
n.í.ca simples e inteligente, que repousa s ôbr-o s61idas bases:um
estudo profundo da alma Lnf'ant í L, de suas necessidades literá -
r-ía s ; acompanhad o dos estimulas que tornam 'l biblioteca .maí.a
atraente que as ativid2des da rua, sem controle e sem graça.

No Brasil, já possuímos, como verdadeiro modÓlo ,
a Biblioteca Infantil de ~ão 1'0,1;;10', que constituí motivo de

justificado o-rgulhonacional c err-mpLo que deverá ser s cgu'í.âo
nas nossa s princi pais c.í.dad es , 1:0 ltio de Janeiro, infelizrc.-::m,-
te, nada possuimos que se lhe P0,3f3:-. 8see:uelhar. Cabe aqui ia -
zer :referê:ric~ia ao exoelente i:;rf;;~8.PlO realizado por D.IJ8n~.r!",
C. Fracaroli, Chefe da Divisão ~1G :5ibLí.ot cca s In1'anto-iJ~vent8
do Departamento de' Cultura da P:"'C'feitu r-a Muní.c í.pa 1 de Sao Pau=
10, e reunindo no volume sob Q ti tulo ~BiblicgT;,:--f:i~ da Li te-
ratura Infantil em Lingua Por~'Qg1),eSair, . int éressante pesquisa"
baseada nos interêsses d prefel.",ôncias das crianças pau'LLatas
em suas consultas as bibliotecas infanti-s de são Paulo.

A ti blioteca Lnfantil reclama ant es de tudo
ambient e adequado, seja no r;difj:c io , quando êste existe, seja
no aaLao que ltre foi destinc",':'o. GÓres vivas ,móveis apropriados
tudo transbordando alegria e oferecnedo à criany6 um mundo que
satisfaça §S exigênoiaB de sua fertil Lmagí naçâo , A bi blioteca
igfantil nao é, como ainda hc j o cxi et e+quom o pense, uma por'-

- ç ao de estantes cu.jae prateleiras ext ào cheias de livros com
h~.st6rias f'nf'arítLs, Esta cone o~)..ão está, desde muito, ultrapas-
'Sada. A biblioteca infantil t.ouia a criança a it ca de que esteja
à mesma áilfabetizada e contribue decisi vament e para tornar sua-
ve e atraente a tarefa a que a escola a e propõe •

./'

nos pontos ng 2 e 3 do presente Curso, tivemos o
ensejo de apreciar a suc~são dos interêsses da criança e o prQ
cesso evo1uti vo de sua imaginaç ão criadora, segundo os estádios
que a caract~rizam, e tudo isto se apresenta íntimamente ligado
à organizaçao das bibliotecas infantis. Rccomendmnos,pois, aos,
alunos que, ao cu.í.darom do presente toma, ISe reportem à leitura
dos pontos menoionados.

A biblioteca Lnfan t L", deverC>:ser oonst í. tuida partiu
do das estampas do cê~r;s vi,V8.&-rdo.s livr0s com páginas de pnllo-
para resistir ã constan~e e descuidaJa manipulação das criânças;

L
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das revista~ em profusão; destinadas a recorte e' colagem;d?8
coleções de jogos e ~a:Jsatempos, que solicitam atenção,habil1i-
dade manual @ r-ac í.octnã e o.Lomorrtar-j das gravuras para colorir;
das figuras p@ra ô eca Lccman.ía j dos albuns de f oto gr-af ía s e car
tões pcs taí.a , e de muitos ou.t r-os objetos e atividades que pre=
param mentalmente a criança para o praz~r da leítura~ Depois
dos oito ano~, quando a criança já está alfabetizada, os livros
pro rusane rrt o â..l1.1..Strados,com muüta"figUra e pouco texto, corno
dizemos vulg§~mcmte,' começam a atrair a orda nça , que procura ,
nas legendas ,ve~cificar se a meoma exprime a figura como a sua
mente a bavlu interpretado. Finalmente é a or Lança atraíçta pa-

ra a leitu.ra Qorrente, Que se torna ind.ispensável para qtie se
possa bem aí, =j=1JoiJ.r na s numerosas instituições que funcionl,it~ conoo
mit an t oment e fia bi blioteoa infan tiL Dont r e estas podemosci tar
coma as mais i.rnportan tes:' a Hora ds Conto (tamb6m ohamada a ho-
ra feliz); o i ca tr í.nho infantil (de fantoches, máscaras ou som-
bra) ;as, a r-t ea c trabalhos manua.í.s j o oineminha Lnf'antd Lj a disc,2.
t cca infan tiJ: ~ comdiscos de hist6rias e brinquedos canta dos; o
muséu inf8.nt:t1; o jornalzinho; as exposições de nat~eza diver-
sa e os ma is var-í ado s tipos de cLubes , que s e fundam em terno
de um interê©se comumsuscitado po.r ôste ouu quê.l e motivo. O
j orna lzinho , ~or ex~plo, parte das Aotícias escritas no quadro
negro, anun(;':i,,~nd0um a cont o c.í.mento de int cress eloc81, por exem-
plo "Ho j e Joªgzinho faz ai to anos. Vamos dar um abraço nêle". D-º.
pois as.not:f@ias são e.s cr-á ta s à m;';o e co Looada e no local desi~
nado; maa s tq~d.G as c r íaeiça s começam e manipular a' sua !&:aixa t2:.
pográfioa, all~cndem os segredos' de hel.iogravura paz-a ,na fas e ju-
venil., .passa:r{?m 80 mimeógrafo e, finalmente, aO jornal ithpresso.
A 'este propÓEln,'tovale recordar quo , recentemente, na França,foi
idealizado, D@ra a alfabetização das crianças, que elas mesmas
cumpuas ee s em @ imprimissem 8S páginas' de sua oartilha de lei tu .•.
ra.

,..., As visita's das :~':i8nças d,e uma biblioteca ,infa:r:.til
a outra sao imDortahtíssimas par-a o seu desenvolvimento culta -
r~l, contrib'IJ,;hhdo d'c forma decisiva para a respectiva íntegra ..,.
Q~o sooial. Umº-'mosa grande, com formato espeeial"",toma-se in-
d.í.cada para qUg as cr í.ança s r-oal í.z ema s suas reunioes, narrem
accrrt ec.lmo rrt og ou fatos do que foram tostemunh~sou persongens ,
exponham o re~nalllOdas hist6ria s , dos contos que leram, et c , Um
pequgno árquiv(';J bio-bibliográfico, simples e acoessível é indi,ê.
_ensavel par-a §atis faz er à curiosmdadc cr-eac orrte da criança. De
ois de ouvir üma , duas ou tr~s hist6rias de Monteiro Lobato C

que a §riança queira saber quem foi Montoiro Lobato.

m seu "Mahml de Biblioteco nom~tI J;ja'sso de Ia Ve-
ga, tece br~~~§ considerações (págs. 499 a 504~ senre os diver-
30S r-arnos da là,tcratura infantil, subordinando-as aos seguintos
~jmlo~l corrt §~ de fadas, lendas, fr-:bulas, contos marayilhoso?,

_lStÓ~la sag;r~da, poesia, ficç~(j, h;iografias, hist6:rias, ciVlE
-ar va.agens , V'klgoos clássi08s, cLên'o í.a a recreativas, jogos de
~rl~nças, urbsUlidade, desp~rt01 pcça a de teatro, trabalhos ma -
:-::.lals , a::tes, ~evista s e clássico s. No inquéri to r-oe Lí,z ~do. om
::elo Horl zont@ Q '1 que já nos referimos, aparecem em pr-i mci.r o
_:l.g<:tr,n~ pr et©rtn.ci a das crianças, os livros de contos de fadas
= hlstor.Las em~tivas maravilhos8s,seguidos dos livros de avónt~
_as. ("Os Ideais o os Interôsses das Crianças. de Belo Hor í zcrrt e"}

. Omho vcmos , uma biblioteca infantil, bem instal'ada,
em cr gan í.zada é bem or-í.orrt ada, pode pr-ende.r a or í.ança por .h9 -

ra s soguidas, ©ferc-cúnd:o-lhe oportunidades das mais vaã í.oeae P,ê.
_c;. que se pOSS€!,instruir e educar sem o forméüismo' com que mui-
-ê,S escolas, SQ &.,p~68entem para realizar' tal tarefa.,...

]j tão' fácil,pois,fãzor a criança feliz.

mailto:as.not:f@ias
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b)- Para adolesceutes-
i, .,

As bibliotecas ?om,oricntaçao recreativa exclusi-
vamente par a adolescentes são

j
'mams rar·as, poí.s quas o acmpr e ad-

quirem uma caracterís t í.ca eS901ar ~ rovestida ,muitas 'vô'zes, de e-
xagerado formalismo ••, '

. Marian C[1rnowsky(ttprámitica :Bibliotecaria U) . ~.---o.a.B.
ta. 'que a Bibliot eca Púb Lí.c a de Totonto,., no Canadá, PÓl3.s'?-Y" Uma
"Cawa de Adolescentes"..., Está ~ituada junto a um edifíciO' con -
traI e con t ôm três s eç ce s s uma para meninos menores de llov'e a-
nOs, outra para aqu~lG s com idado compreenô í.õa eutre nove o do-
ze an os e a t.er-ce.Lr-a reservada para' oto{que já se enro rrt ramma (S

cola secundária. 11anossa intc+,pre"G8.Ç~o as duas primeiras seções
se' destinariam à Lnf'ânc.í.a e a 1iltima ~adolesconcia., em face dos
eonc e.l tos que adotamos c ques e enccnj ram contidos nos pontos n~
3 e 4 do presente Curso. ;

. ÍVIariai~Carnowsky referi!~o-sc ~s b í.b l i.ot cca s in -
f'arrt í.s c juvenis, áaaí.m se pronuncia s'\,Ibre a ·S1.1aext en sao s

!

"Estc ecrv í.ço para criànça ~ fi ado Les cerrt es ,ainda
que importantc de per si, é porém, secupdário, quando so lhe c~
t emp.la em s eu v?rdadei~~ as.::''')c~o de cOQo?ra2ão. cOl~O-serviço P§i
ra a duLt os. MUltas paa.s tem e í.do atra !dC:ls à b í, bL'í.o tcca pelos
seus filhos e ao olhar o futuro, o bib+iotec~rio ve a criança
de hoje convertido no intc1igc.nte Leí.t ó r de amanhã'! (tlPráctica
Bibliotecária"). ~

\

A clientela das bibliotecas de adolescentes provém, .
em sua maior parte, dos f r equent a dodó a das bib1iot eca e infantis •.
Da,mesma f orna que nestas, na queIa s o amb.leute deverá ser ad,e -
quado e um grande número de institui'ções também ali funcionará,
exercendo s ô br-o 'o j ovem pod orosa atração e oforec(;)ndo-lhe oen-
sejb para aa t ís f'a z er- a muitas e muitas de suas exig~ncias- •.

A mesa de reuniões continua sendo inspensável e
serve sobretudo pa~a elaboração de projetos. o~ mais distintos c
a realização dos debates,discussõcs, polômicas,seminários que,
nesta fase da vida, tem uma Lmport.áncã.a extraordinária. Os clu-
bes de lettura desenho ou pintura, o clube de fotografia,o .clu
be de língu.as (inglês, franc~s, espnranto.etc.)c cineI.!}a,o tea-
tro, a discoteca, a filatelia, a numí.emã t í.ca , asool.eçoes de
um modo geI"êl.:.l,as associações liter6.tias e cient·{ficas, o jornal
mimeografaáo ou impresso, as exp osiçõ os, o cinema, o teatro, os
arquivos bio-bibliogrnficos, enoor.t.r am na bã bLí oto ca para a-
dolesccntes lugar dos, mais apro pr-í.aüo e para atuar aôb z e o jovem
recreando ....o por intGrmédi~ de agentes de natureza cultural.

A s eJ.eção dos livr'os devo contemplar as exig~n@ias
da ficção, a curiosidade técnico-cicntífica própria da idade ~
.os pendores l:(tero-artísticos,correspondentcs à caracterização
dos interêsses do adolcsccnt"

c)- Para adultos-

As bibliotecas pe na t.ure za recreativa para os adul-
tos tem um.caráter popular e se situam entro aquelas chamadas
de "grau médiott• Deverão conter obras depura ficção destinadas
q satisfazer aos intGr~SSe8 próprios do adulto, quer do sexo ma~'
culino, c;.uer feminino, a 16m do que indispensável s e toma um.
grande numero de dicioná~ios z manuais sebre os mais diversos
assunto s (horticulutra, flor:Lcul tiur-a, fru t.Lcu.Ltura ,avi cultura;

I '
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'otc.) porque" é bas+ant Q- comuma i;Q·e.LintCçâ'0do adu.lt o p.o~:.a:i;g'EllTla
'das a ti, vida·ie~.Q J~,aL g;~;rl.ero.Af' biocrafins, os livros do cu'tt u-
rapopuJsr, RS C:,l!~{.;lJ::::,;':;::LD8 sdbr(.O<..:tmaiz 'variados a s eun to e
comp'Le uam os eleill~..fS ·,<;:sicüs r;~r2C &~lução dos 1ivros adcq~
dos· as novelas, fig1.':'·:l:~.J..x~0.0 entre '~líV,c::)s de ficça.o J.. consti -
, '-, " d .. ,.ç:' ft. ',.6" l' t .'..tu.em gemero' (te gran·c e pr(;"),~,?~~;}.:c.::t o S.G'..lS ea, or os sao V'JLrame!l,
to conhecidos so b a Cà!l'::>lllÍnaçaode ttõ.eJorac'ló:res de novel",s'j. O
serviço de emrré'3t:imo domiciliar 6 ind_!_"'l}?onsáynJ.na s ti b.J.,:i.erts. -,. t ' ;] Lt -r r- ;. t '...I: ., .. .cas :rr-.écrea~,V8.8pa r a é!i'-l.U vos. ~8rL~s aTí'h,~ 3a:?, as lnS'f,~GI:fÇ'oG-S
~u~ nelas d evom f'unc.i onar , lJ11Jlt'1f::'das q",~üs.~"ll.LP .....(;ne.nsoef\ das
ja referidas no item. sdbre 9S biY!.:.otecci8 para edolescenif8s. Os
clubes d cpaLoetz-a..E} 0',1 de debates, o c Lnema, o t ca t.r o , a::éliscotQ
ca , fi§J.ram entre os grandes c errb.ros do Lnt er~ss,e (lê] s bibliote-
cas .recreativas pará -adul tos, '3ob:ret'..ldo na s pequenas com'...UllCia-
d!ls, cujos problemas podem ser ventilados e debatidos nessa in.§.
ti tuição.

,
A ação do bibliútecário fazendo sugestões,a exposi

ção dos últimos livros a dquâ.r í.ôoo , a coleção dejornais diários-
e da s pr-Lncí.pa.i s revistas da semana ou do mês, constituem fontes
pa ra estimular o ad.últo a recrear-se por intermódio da leitura,
indispensável ~ sua formação cultural.

IV- EXERCIiJIOS~~.-
1- Impcr tiân caa das atividades hcdônicas de na turcza cultural na

vida do homem.
(

2- Características da$ bibliotecas de na~ureza recreativa.
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OS JOGOS DE SALÃO E OS PLSSATEMPOS____ -- - __ o

Prfa. Lucia Bica de AlencABtro

SUMARIO

1- JOgos de salãcJ
Generaliclades I
Classific892Q:

1- JOg08 Lnd í.v í.dua Ls ;
2-Jogos E:mgrupo;

a) - volu..Yl·,;Rriamcnto or-gan.í.zadcs , sem r'egras;
b)- com regras simplus;
c)- com.compe~içã6J e premios;0.)- com penalldadesu

I1- O jÓgo e a arte.
II1- Exercícios.
IV- Bibliografia.

t- JOGOS DE S.ALÃO
••.... --- .,....

GenEralidades-

Já s onô o do c onhec í.merrtc dos alunos o j~gv em seus
aspectos gerais, a 8sim como sua fur.i...ã€' :psi coLógí.ca e oonee qucnt c
papel nas formas modernas de aduca çr.o , entre remos imedia tamente
o estudo do chamado jôco de salão, .;tivid.ade sempre apreciada .
as reuniões em .rccí.nt ec fechado 1 ou. quando as condições do,..,+'om-
0, local, saúdo ou possibil:tà.ades físicas dos jogadores não Pi!.
'tam atividadês aO ar livre •

.Os jogos de salão podem ser estudados seg~do di-
orno s aspectos, corno~por\ exemplo, a indi v í dua'l í.dad o dos j ogad~
os, ou as qualidades GU conhecime~tos que se deseja estimular

.-..cles, jogos PS:Lqúd..cos, jogos motores,. jogos de compct-í.çâc jogos
, 't '" tc l.ml açao,e c.

1?ara~que o jOgo pao cncha verdadeiramente <1 sua fin§.
recreaçao,deve ser vivido plenamento pelos jogadores,

em que chegue ,entretanto ,a representar motivo de $nsiodade ou
esentendime:t).-:;o entre os jôgadoro13~ Ê inàispcns<:.~vol que seja pl.Q
mente a cei tu :fio:, todos os membr-os do grppo e que a a ti vidade
e oxe:r~a li'Trem.ente, não se transformando jamais em tarefa, ou
r í.gaçâo imposta pelo recro,-,dor.

Logo ao primeiro sinal de fadiga ou désinter~~se d~
SGr o jego. substi tuido, aprovei tando-sG s empro a. sugestao do

o suas ,iniciativas, sem contudo permitir jamais qUG empro-
tarofas acima do suas possíbilidades de realização. .

Cabe ao recreador estudar os jogadores' e oferecer-
s o jego apropriado ao seu desenvolvimento; procurar ser apc-
s um membro bom ac ei tio do grupo 1., e aõmorrt c nesta qualidade
por os jogos, oyidenciar a posiçoo de cada run5 para que cada
1 ocupe a pou í.ça o qUG ver-dadeIr-amcr t o lhe oab e , pr-ocur ando
e cada um dê de sí o máximo e sem exigir jalnais, oonv ém r-epe
, aquilo que o Lnd.í.v f ãuo não pode dar; os t í.muLar a iniciativa

6prià, a caje cí.de ô o orí.a dor-a , orespcüto ao direito dos outros
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C18ssificacão-._. ~
!

Os jogos de salão 'podem ser cs tud adoe sob dí.v er-
SOEia ape ctos , s eg:'ulflo os fins ví.eado s , 8 individualidade dos j,S!.
gadores, 8 na tur ez.a do jdge.etc. .

Jnteres8ando mais profundamente ao recreador a a~
preeiação do-jOgo adoquado aos diversos tipos dos jogadOres,den
tro d ês te ponto de vista pr-ocure ..remos desenvolver o nos so estu=
do. /

I

1- Jogos individuais- /

Inicialmnnte, estudarcsmos os 'jogos individuais ,
em que o jogador G~e s6m compalJleiros. t esta a forma de jÔgo
prppria das c r:La:n',;o.s pcqucn í.na s , entre dois e seis anos 'de ida-
de, quando estão despGTtGndo.curic..,;as, pa ra o exame do t ódaa as
COiS3S que va e ocr-cam, a pl.í.cando toti;lmente os 'sentidos, músculos,
mente, ~ inveID:tignçno de ca du cb j eto em vt ó daa as suascar8cter-í!2.
ticas e finalid3dcsr t8is como côry cheiro, pêso, forma, nome,u-
tilidade,ttc. Dr-ama t í.z a , ou reprC'f3Cnta, o uso de tal objeto, c
mobilizando SU.f\ pr-od í gí. os a Lma 2,1.na ]ão, transfigu.rD-o empr o s'tnndo
-lhe qualidades de outro que, no momerrt o , concentra seus intore,ê.
s cs , e va í., por e st.c modo, adqu í r-í.r.do cons cLênc í,a e conhecimento
do meio amb.í ont ejqu.e a cerca. AssiJl ocupada em explorar a re81i-
da de exterior, n80 sente n ece as í.dad c de companho í.r oo d.o jogos •
L!esmo que vemos vúr-La a cr í.ança s p"9.,uoninas em gr-upoa v. ocupadas
com os mesmos br:i_rlCl1.wdos,elas ee ta o J13 r oa'Lf.d ade brincands so-
zinhas, cada qual em seu mundo par t í.cu Lar ondo as outrra s nao oo
netram. --

1 criança desta idade, podnromos propor jogos
como os que se seôu:e::n~

- imi t8ção de animais ~ andar como oo e'LhLnhos-, pular
como gatos ••.•

- imitaç~o de atividade~ do adultos: o motoristh
(com UIa arco que fí.gur-ar-La um gui(c.m. ) •••

- exor cLc í.os res oí.r-a t.6ri OS1 apagar uma vela imagi-
nária, que estaria ac esa , a aaopr-ar um pe dec í.nho do algodão, que
scr-La como uma pompa voando, o t c ,

- y'!'sando .§.2. dosanvolvimert.to intelectual:
para conhocimento de anima Ls , jogos como s s que

citamos acima, Ecrescentando as v0zes dos anir~is, a maneira co-
mo v i v em; .

- p?rá melhor conho cár-on t o das a t í.v í.da de a dos adú.l-
tos I dr-amat í.aaçõcs de profissõos , de COStUIílCS,etc.
~ - p3ra d es envo Lví.merrt o da mcmór-í.a s ;iogos de repeti-

çao de palavras acumuladas, como o que segue -lli~ trem' de carg3
carregando lenha choga à ostação e recohe mais um carro com la-
r3njas, segue lev3ndo 10nh3 o larp:njas atá à outra est3ção,onde
recebe mais wn carro com garrafas; segue levando lenha, laranjas
e g3rrafas at6 a outrá estação,etc.

- jogos de repetição do gestos; dar tr~svol tãs na
sala, tücando os memola Objetos quo éU toquei, ou fazendo os IDes-
mos gestos quo eu fiz, etc.
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- ~jogos ~ materj~-:'l'apropriado- É infíni ta a sé-
rie de jogos para crianças ~equeninas, usando material apropri~
do. Os mais Lnt cr-es aan t.ee SDO CUbOSe paralelepípedos, de diver~
sos tamanhos e pesos, que as crianças empilham construindo mu -
ros, vem.cy.los, cidades, -per aon ificando, usando a imaginação p,§,
ra fazer com ~les tdda a sorte de dramtizações e experiências. .

-bonecas e aparelhagem para a dramatização da vi
da familiar- interessnm às mon í.nas e meninos de pouca .idade e sao
importantes instrumentos de derivazão de conf-litos C problemas
familiares, as s ím como de compLotaça o d e experi~ncia s insuficien
t es , . -

.: veículos de tddc:, eSPócie- são também importan
te mat er-í.a.L de jogoQ Aqui cabe ac en'tua r que o br-Lnquodo mecâni'=
co, que realiza para a criança sempre a mesma coisa, em vez de
permi tir que ela pr6pria realize segundo, a sua fantasia, não G o
mais interessante nesta idade, passado o primeiro inSltante de
a dmtr a çã o. .

2- Jogos em grupos
a)- Voluntáriamente organizados, ~ regras-

A partir dos quatro anos, lentamente, a criança
vai pa s earido a Lnt er-os aar=s o pelos csus companheiros da mesma
Lda do , mas sente-se, a í.nda j por- aLgum tempo! o centro de seu uni
verso, não a c oí.têill.do ainda regras ::::e não 8S que ela mesma esta::
belece, depois de. verificar a conscquúncia cosntate de cada ex-
periência. NGOaceitará ,pois, companheiros impostos, ou regras
de origem desconhecida.

Cabe ao' educador imaginar o jego, com os elemcntos
que estão no moment.o interessando 8 criança; aproveitando gru-
pos formados vo Lurrtr.r Lamerrto, ou propiciando fi f orrca çâo livre
do gr-upo;

JQg2ê. visando ~~educaçãs. f:Esica - de equi1íbriO
. (caminhar crrt.r e muitas folha ô de papel espalhadas no ch ao sem
'Pisar em ncnnuma l j de golpe de vista (atirar pedrinhas numa c cs
ta); de exercício muscu18r (fazer tudo o que eu faço- fazer t~
do ao contrário do que eu faço),etc.

Jogos visando ~ formação intelcctual- jogos de e~
caixe (formar figuras com poças dispersas) quebra-cabeças fáceis
(fazer o contrário do que faço; dizor o controrio do que digo •
adivinhar o quo estou vcnô o], quem foi que mudou do lugar?, etc.)

t!2.G~!:'~~~,,-,§ltorJ.al aprõp~o- Os mesmos brinque -
dos que interessam a cr í.an ça de me=os idade, continuam a qui a
desempenhar papel impor cant e , O uso dêlos,poróm, agora ó difel"eg
tc; as dr::illwtizações já s'o f-azem em grupo, cada qual interpretmi·
do com liberdade O papel espontdneamente escolhido.. ,

. . ~Ogos ~ que 2-profcssor proc~ra desenvolver ~ ~-
luno gua1ldadssG como a destreza, ó prazer de acertar, a dmlra-
Çao poLo ac~rto dos outros, pr~prando-o lentamente para aceitar
os diroitos~dos outros e as prerrogati~as do grupo, assim como
regras e princípios pr ovení.nrrt os do grupo. Paz-a auxiliá-lo nes ....
te mister, existem jogos de trans~ção, com regras pequenas e fá
cot.e , que se podem adaptar às cí.r-cuneuáncí.a a do momento, inclu-
sive ser estabelecidas pelas pr6prias crianças, até que amadur~
çam para ingressar insensívelmente no grupo seguinte.
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Por volts dos seis ou sete anos ~ começa' a persona-
lidade infantil a transformar-se', a cen tua nô e-cso o afã pela aqui
sição de conhecimentos e hab í.Ladr.a as , O interesse que sente pe=
10S jogos iro.it3tr,-os e represc:ntE,"civos aumcn+a e 'toma especial
entusiasmo pelos jogos de caráter social,que adquirem novas fo~
mas, pois a c][:i91'·Ç3, j3: corrtro La o seu "s í et cma moí.or , A destre-
za e habilidadef depois dos seis anos, dependem, em grande par-
te, das oportunidades que se p(}ssa ter para adquirí-Ias.

,

Â escala é wn fator importante demodificaçõe~ nos
jogo.s das crianças desta idade, pOis tendo ela o caráter de tr~
balho e dever, o jÔg@assume então decisivamente o aspecto de

~ daI , . t t t· "lrecreaçao; taa ser necessa:21_0 que, an o quan o pos su.v e , se r o
vista das características dcl liberdade e atraç~o, que preconiz~
mas desde o início. -

Nesta idade, a criança tera de aprender a movimen
tar-se em grupos maiores do Que a té então est~va habituada;te=
rã de lidar com criança s de outros meios soc í.a Le G outros inte-
r~sses; tera de roalizar com elas tarefas diver~as, que a ocupa
:ção por varias horas. Pode-se fazer muito para ajudá-Ias em su~f'
primeiras experiências sociais, interferindo em seus jogos de
forma consciônte e prudente.

A partir dos seis anos,podem os jogos ser organiza-
dos de aoô.rdo com as noções já adC'"uiridas pela criança, sem com-
petição e sem pcna Lá du dce , O edu caô cr , s0guüdoo objetivo em
vista, organi.zara jO,'6os,por exempi o , de mov.i.nerrtaçae muscular ,i!,
troduzindo rogr8s simnles naquõloi:; mesm()~ jogo.s adetados para
crianças menor ee , a p":,incípio esLtbelcicL.1S pelas pr6prias crian-
ças, depois pelo, edu8~dor. ~ impcltante que desde o comçço a
criança adquira o hábito de respeitar a regra, devendo o educa-
dor ser exigenté neste ponto.~ ~referível eliminar a regra de
execuç50 difícil ou impossível, a condbsccndcr cem as infrações.
O j Ôgo tGT1Tlinarn quando uma regra deixar de ser cumprLda , uma V(
que não há pen~lidade o.u co~petiçgo.

A medida que a criança evolue e se enriquece de
. cxpe.rLênc la s e po.ssibilidades mentais, mais complexos s e tornam
os lÓgos de seu Lrrter ê es e , ~,.mniIldo várias ut í.Lí.ôa dcs 'cducati -
vas, sensoriais, mo'tor os, sociais, intelectuais, et c , "

•
- 'para Q..guisic80 de conhecim~ntos- avultam os jo-

gos de paLavr a s slnCnimas7 cJ.esc"r"íçaode objet0s, coleções, via-
gens ,. imaginária s , o 11avendo Dpor e'Lnagom, donün6s, loterias ,ma-
pas, contadores, quebr-a=cab cçe o e cha r ada aç etc ,

- para dez ()1.1Y J~_vimGl1.to in tolectual- são int eressan
tes, além d(JstGs;osJÕt~)S que oxigem a t en ça c e reação pronta -;
como o ping-pong, dramotizações de vida comercial (vend~dor de
frutas, por oxe.apl o ) ein quo se eoupr-a o vonde, vida escolar, em
que a criança (; o pr-o f cse cr , outras oa va Lunos ç o'tc ,

liOS seis ou sete anos começam 'a epr ec e.r ES difOre!};
.ças entre os jogos dos meninos e (;8 da smenina. s e Desta ida de a,-
té a adole ec cnc ia , as morrí.na s pr o.; cr em ~iogar com a s meninas e
os meninos com os meninos. As maiores di~0r0n~as sDxuais nos jO
gos se onco rrt rn m orrtr-o as cr íançe« de ol t.o a d.ez anos e é bom -
ter sempre e~ conta as suas prefo~Oncias aO escolher e guiar
sous jogos.
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c)- !.2!!! competição .~ 'pr~mios

. Aos dez ou onze anos, a 't cnd ôncí.a das meninas e me-
ninos é formar ~rupos, que se organizam cada vez mais e se sub-
metem a leis e a medida qu, a t í.ngnm à aô oLeec enc í.a , se vâo marrí,
fes bando claramente pr-cf cr-enc í.as ~')or a tivid3des de tipos diver-
sos. Os grupos são, a princípio, de or0snização livreL mas a m~
dida que seus par-tu cí.parrt es cr o'scem, sua regulamentaçao se vai
tor :do mais rigorosa. Neste perio&o que procede à adolescen -
cia, se pode notar um interÓsse crescente pelos clubes. A crian
~a tende a bus ca.r a aprovação do grupo e 6 então que a pareceráe
1nterOsse por jogos em que há competição, q princ1pio entre os
grupos e, mais tarde, entre oe indi vf duos ~o gr'upo,

Para salGO ou recinto coberto, podemos sugerir •.jo-
gos de víspora, com parceiros, jogos de cartas, com parceiros,
construções de teda ordem, com elGboração, representações tea
trats, cLute s de a t í.v.l dad ca artísticas, muaeus ç et c ,

S~mentd depois dos dez anos ,quando começa a apare-
cer a a ut o-ccr-Lt í ca , podemos propor b, cr í.ança jogos em ~ue há p~
nalidades. 3em oo~prGDnder( que errou, o porque, ela hao aceita
rá a peDalidadc'e se insubordinará .ontra o grupo.

Ao ohegar A adolesc~ncia, a criança tem necessida-
de de atrair a atehçao, e é d8ver~do edUcador proporcionar a t~
das a opor t :...idade de fazer aLgo com sucesso, fazendo convergir
paTa sí a admiração ctos companhciros~Aihda aqui o jego 6 - de
grande valia,pois pode facultar a todJs a vit6ria, com a conse-
quttnt e exa Lt3.çãOdo indivíduo: e a p .ma l í.dad e devida a cada in
fração. A pena maí.s. pesada é a eliminação e o pr êmí.o mais cobi'=
çado a liderança. .

1l grande a lista de jogos que poderío.mos ci-
tar aqui, m.as deixaremos ao Çiluno a tarefa de colecionar os que
julgar interessantes, dentro das observações ací.ma,

I1- Â ARTE E O JCGO- --- -- ---......
Os educadores em.gera 1, ç osbumamconsid cr ar a ar

te infantil como uma da s _muitas formas de jÓgo. As crianças _....
br-Ln cam de desenhar,dc- fqzer quadros, de dançar, de ropresen -
tar acontecimentos ••..• Mas foi Herbert Read, o mais conhecido
dos críticos inglesas dos nossos dias, que j Lnvcrrt endo os concei
tos levantou a questão:

Br í.ncar- na o seria um modo d e faz er a-rt e? R<'Cprimir
a sí próprio consciepte ou inconscientemente; comunip~r-se com
o meio exterior; traduzi..r em 3.ti ví.dade obscuras aoLíreí, taçõ os
ini{imas, a ca ao não encerra isto a ess~ncia mesma :ta atividade
artfstica? .

Do ponto de vista psicológico o fato de que seja a
arte lli~ jógo 6u o jÓgo uma arte em nada se altera a ~unçao e a
transcendencia desta atividade, e, num ponto, concor-dam críti -
cos de arte e educadores, artistas e ~sic61~gos: tOda criança
nasce ar tLsta , e +odo o artista leva (jIE s.t .rot.a.t.hos da inf~ncia
poLa vida a fora. E aqui cab '? citar J'.:: [\1..:alJo, 'um dos mais avanç,Q,
dos ostudiosos das formas de cxpr-os sào criadora .da criançà:"Po ....
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de-se hoje afirmar, com base em observações 6:ientíficas que
não existe criança sem aptidão para as atividades artísticas.
J:.~u.ffitasvêz es estas a tivldades se malogram por falto de exerci
tação s.í st e.ná t l oa , por .r ecaLquc constante dos meios primários
de ex}ressãot pela crítioa sem compreensão do que ~eja a arte
infantil, e a cons equerrt e falta de con t'Lanç a ida criança em seus
próprios mo.ias de expressão".

A verdade da a~te não est6 na realidade visual,
mas nos sonhos e emoções que vivem no fundo de cada ser,hurnn-
na e jé.1 muito antes da inventar escolas e regras, já o homem-f'a
z í a arte •. Assim tambóm ó a criança. Tedas elas tom capacidade -
artística porque podem exprimir-s e sem ini biçõ cs a trav Ó$ de qual
quer técnica de arte. "

Compete ao educador compreend~-18 e propiciá~la ,
nunca ensinar-lhe regraso.e adultos, ina cessíl'eis ao seu des en
volvimento mental e alheias à SVB situação emocional.

J:II- EXERCICIOS

1- Características do jogos de salão) nos parques de recreação?

2- Diferenças f'undamerrta í.s entre jogos de salão e jogos ao ar-
livre.

IV- BIBLIOGI•...'iFIA

1- "Orientação do Trabalho no Jardim da Infj'ncis "- CarmemGill.
2- "La Sele"coi6n de Juguetas 11- Ethel Kawin-" Ecü tora 01aridsd.
3- "Com~ atender y entender al nino"- Powdermaker &; Grimes-Edi-"

torial Kapeluz.
4- "Jogos, Pãssatempos e Habilidedes"- Nina Caro- Editora Globo
5- Publicação nº ~ A- Asso~~ação Brasileira de Educação- 1938
6- "La Expr eaí.én Oreadora del Nino"- Jesualdo- Ed.itor'ial Pos eí-«.
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-s: RECREAQÃO EM FACÉ l1Afl ATIVT:DJiDES ,HEDCNICA g, 'DE NATUREZA ~A~~

TICA.OS TRABALHOS ;Q Ali L\;RTES MANUAIS.

Prof. Augusto Radrigucs

. SUlVIARIO
~1- A rccrcaçao- Generalidades.

11- Atividades artisticas
1- Gnncralidades2- A~ atividades artísticas ps~a crianças.
3- As atividades artísticas para adolescentes.4- Asat?-vidaéles artísticas para adultos.

11I-,Os tr8bslhosl e as artes manuais.
1- As ma o e e a f or-r-amcnta.

IV- Exercícios.
v- Bibliografia.

1- A RECREAQÃO - GENERALIDADES

A ~rimeiro. grande necessidade de cada criança 6 a
auto-e~)ressão \WashbuTne). No nascimento, cada indivíduo dif~
re de todos os demais. Tem desde o começo um caminho individual
.araacterís tico, dceenv oLvLuen to :i..nor orst o ao seu sistema nervo-
so, ao seu equilíbrio Glandular, ao seu físico em geral. Recebe
então, do meio uma porção de impressões. Cada peeaôa responde a
estas impressões de .modo particular •.

ç§.odo
çao de

'"Segundo Claparede, o jógo é runagente, de prepara-
indivíduo, tendo em vista situaçõos futuras, 6 a satisf~
ne cessidades do corpo e do cap I.rí, to.

O jdgo constitui' a essência mesma da inf~ncia. ~
por meio d êLo que se formam as brses ôo desenvolvimento de sua
personalidade e consequente capacidade g}Braadaptar-se no mundo
em que vive.

° jôgo consiste principalmente nrufiaatividade quq
a cr-Lança realiza porque quer e por isto não deve .ecr transfor
mada numa tarefa. O material do jCgo 6 selecionado no sentido
de estimular a atividade e '1 i.(liciativam.ais do que ensinar.

11- .ATIVIDADES ART:(STICAS

1- Generalidades
Ás atividades artísticas são o PDnto mais alto da

recreaçao ,a "forma mais eLevada do jÓgo". Nelns as crianças en-
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contram 8 ,satisfáção da necessidade de crieI' inerente à especie
. L~IllEmae atendem a o desejo de expressão que tem na í.z ce profun -

, ,

das.
É indispe'!:=]ável~ por cm, atender ao desenvolvimento

da criança, uno ex.l g.ii de'Las qqu í.Lo que e ftá acima do seu desen
volvimento ~ental.

2- Mi a ti vLdades artísti~~ _pora 0rianças-'-- - '~'~ - t

A criança ~ criadora desde ~ue se lhe permita e dei
xa de o ser quando se substi fui o 'prazer -de criação peLa 06pia -~ ~ /

e pela limitaçao dos p3droes 'impostos. EJ,a deixa de libertar -Sl
e ãprofund3r-.se.ll3 essôncia de sua pcr eor.aLí.dad o por fal~a de ei
tímülos à sua a t í.vi.dade criadora e se'lJ$ meios de ex pr eaeao se Li
zrí.t.am 120r falta de exe::'°cícios aí.s tcmé t í.coe ,pela c.rí.t Lca eem com:
preensao dos' adultos~ Essé1s atividades cont.r i.ouem par-a o desen-
volvimento e expr-ca aa o de sua vida emocional como um meio para
exprimir sentimentos reprimidos, sentimentos desagradáveis puja
liberação é tão importante ao seu a jus tamsn to , para descarga de
suas energias, e emrbções. são também instrumentos para obra de
reeduca çã o. A expressão li v,'eexerci ta da por meio das atividade:
artísticas é f'undamcntn L paro a r ceduoaçfio. e , muitas vêz ee mesm:
para a recuperação de desajustados ou eura de enfermos mentais.

\

É importante fri,r.;ar que a educação estética deve
ser feita com tedas as atividudes 'para que haja um desenvolvi-
~ento harmonioso. Elas se remacionam estreitamenté e se equili
braiu; o ha.r.aoní.a s6 poder á res~_'..ltar óa prática livre e s1hmuJ.t~
nea de tdjas oLas , A in.,teI"pretação destas atividades 'Valoriza-
rá cada uma em part í cu.Lar , Dent r o deste ponto de. v.í s t a é que
poderemos oferecer a ocor tuní.d ad e para a expressã~ harmõn i ca
dos impulsos ffstcos,~entais, e~,;~j,~bs e sociais. t por meio
das a tI v.íd a d es mr·tíst·l,c~1S também quo a criança melhor adquire
a cons oLênoí a de si mecraa e se identifica com o mundo que a cer
ca~ de ter iniciativas, de aventurar-se a novos caminhos, de -
experir.wntar e ~e ~nsailEr.et. o qu.e é mais importante, de ~nc?g
t r-ar- as suas pr-opr í.a s soluçoes, d8estaoelecel' UIJ1aau+o-cd.í.s c í,«

lllina e de se armar para atingir urna lnet;, G um objetivo defini
dos. A f'LnaLí.d ad o nas atividadeG a.rt f st i ca s na escola ou . nos
centros dc recreação não ~ for~ar artistas e sim facilitar a
expressão como meio de adaptação ao om~iente, para que o ser
humano encontro a verdadeira alc..::;ria de vi ver.

Á educação dentro deste conceito, desde os mea -
dos do século XIX, sofreu grandes modí.f í.c c ç ôe s e~por f'ô r ça do
evolucionismo ·e das correntes funcionalist2s e instintivistas,
deu maior ~~e~t!Jto e vcilto ~s concepções de educ6ção quepo~~
em pr Lmeí.r-o lugar o desenvolvim.ento de ati tudes e valores para
I'.) enr LquocLmorrto da vida e1, ci.ona l. c instintiva do aluno. Nin-
guem hoij.e põe mois em dúvi'da que s6 se aprende o de que se gos
ta e que sirva aos fins visados pelos nossos motim s. .....

Outrora s6 se fazia ensino artístico para os pri
vilegia dos, par a os que goaa as em os f e.vor-es da fortuna ou' da
estirpe e, assim, -mesmo, foro. da escola propedóutica, dentro
dos ciclos fechados dos oteliers G dos estúdios. Hoje sabemos
que a melhor educação ~ a que desenvolve a personalidadc;a que
se radi ca nos v í.v ênc í a s reais-afeti vc= cmot í.VDS tais como as es
táticas. Dia a dia o ensino da arte so vem tornando, com istb,
o nelhor meí.o de enr í.qu ec er as br ties da por aona Ii.dad e , suas c.§..
madas mais pro fundas, 2 de a.Lí.mcnt az- as suas fJrças assimilad,2,
1'8S. Abriu-se para ·a escola uma nova perspectiva: o. ar t e ' sob
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t~das as suas formas pa s sou a :;::,'"'rparte Lnt egr arrt e do 'currícu-
10 comum em t00.DS os níveis escolares e pa r a todos os a.l.unt s ,
f6soem ou n50 bem dotados q~tistic2mente: As ativif~~8S ort!s-
tiC'JS devem. ser c ons i.de.radae como um r).L2:'eito iLlal:le;-l.c:v-(d~o di-. . . t 't . .L ' '" 1 .r-eí.to de expr mu.r+e e es e ac amcn LJe]J3?:'q '\;or.L1.8rposs::-ye~ ma i cr
ds cnvo Lvimonto da pcr s ona Lí.dad e e pa ra o máx í.mo cnr i que cLmont o
0.as f cnt es alimentadores desta: as tendências instintivas e a,..,
e111oçao.

A arte infar.til tem ca rac t er-Ist í ca s própria s e
é um estádio do desenvolvimento do indivíduo~

3- Afi atividades Q;r-tísticas E.i:~3.adqlo§ccntes-

Para o adolescente são necessários os instrume~t08
de cultura, que " infelizmente, munca Gst~~o em sua s mác es da ma-
n eí.r-a desejada. O rádio,t o c í.nema , e. t eIe ví.eâo , o teatro G rm.i-
tas tócnicas de expressao estão fora' da escola, deformados, qu~
se sempre, por inter5sGes comerciais.

(

Bá,poré:n, entre a fase do desenho infantil e a do
desenho pr-opr-La.norrte di to, um periodo em que a criança c os tu..ma '
dosintoressnr-se pela a tividade gráfica. Algunsatribuem eSS8' per
da de inter~sse ~ preocupaç~o do ~dolescente cgm os problemas p~
cu.l í.a r ea à idade 1 ou't r o.s e o cxc ce so de obr.í gaç oe s escolare~ pnui-
tos falam em auto-crítica; outros se r of cr-em 21 má or í.ent.a çu o de
ensino do desenho. No entanto, a tnterpreteção das vári8s ...l.c2cni-
ca s de arte enriquecendo cada mU3 em pa r t í.cu..lar, o continuo a
créscimo de novas oxp e.rí.ênc í.a s 'o a conf í.ança e o errtue í.a smo ('ons···
tant es , ligados aos seus·interes.Jes r8rticulares,cont~ibll'Jm nes--
sa fase crítica, para que o adc Les cen.te aupe r e suas dificJ...1..G.8de[~,

, Asdificuldacles advém , Geralmente, e).o ér::."o di.
escola primária que pretende desperT,é;r prematurament e ,De· a Lnno ,
a analise e a observação, em d ct r uncrrt o de SU3 c apa é Ló..a de c r-í.ad.
ra.

o impulso criador se manifesta, tamb6m, e~ tarefas
art~sticas e construtivas; po::: seu v~.~or como,auto-.I)re3si10,ne.~
ta cpo cn e, talvez, como tarelo pr ed.íLo ta permanente, deve s cr...
estimula do. Escrever, p írrta.r , f0togr[\5"ar, talhar madeira, es tuda r
a natureza, f'abr-í'car- ' aeroplc.nos (mod ol os ) e out ios esforços CO~Ii.:

tru ti vos, s80 de verdadeiro va l.or- (Powdocr-ma ..ker y Gril1lGs - "Come
atender e en t cndcr- aL ni.no!l- Editorial K3peluz).

o ad~l~scente, além da crise geral que atr8yessa,;l.
tormentadQ pela or atica, descobrindo que aquilo que faz na o cor--
responde aos pCidrões exigidos pelos adultos e, muf.t.as vÓzes ~~ -
cred:i.tando que não cor r capond e também, ao que doao j ar La fazer,
sem o desenvolvimento dos seus sentimentos estéticos, pe'Lae exp,l
ri ên c.ía s que dcver-La ter realizado na escola primária, com o li·-
rismo próprio da infantia, fuuortecido na fase anterior, devido ~
orientação defeituosa do ensiho,descrente do dom de criar po~
falto de estímulos, a band ona a práticn das a t i.v.ldadcs artísticas.
Cabe, nesse períOdO, encontrar o caminho que possa reavivar a qu..
Ia tendência Lnata que tem a cr Lança de se cxpr um r por todos Q;'

meios. Capacitá-lo para a compr ccnefio de que novas exp:.c2:'i~:l8~ae
e o exercício constante da at í.vLdad e o Lcvar âo a re8nc:.(,J.l~i.'OI'
prazer e a descoberta dos meios pnra. o h6bito do ots2~vaçio, .

, '.L d . 1"'" /It t d ' ~ " '1'" deSplT:LLO 3 ana ri oe, o go s o a pr cc; ..sa o c a POS;Jl. (; 1_ '.tV (1.e .
traduzir 8S idéias e registrar as o1n3ervaçõeD gn:di:.::a:,;181."tC,OQUe
aLóm de o pr-ed.í.epô.r à03 tm:.."efas da v í.ú a prótica, c(")ncorre:rá t am '.
b óm para uma melhor compreensão do mundo de formas que nos cer



As atividades artfsticas desenvolvidas no meio ru -
ral iriam fatalmente além das vant ag ene de ordem espiritual,8.te,!
dendo.a problemas econômicos do homem do cam.p0J.,pois sabemos que
o trabalho da terra e a criação de animais já naa Psdem asscgu -
rar 8 ~ste homem as rendas aúf'Lc Lent es , As corporaçoos ar t ez.ana í.s
e as pequ-enas incJ.ustria e ' derivadas sobretudo dos recuros nabu -
rais da região e oriundc:'s do pas s edo tradicionalt aí.nda existen-
tes sob forma r-udí.menta l , poderiam ser des envoLv.ldo e como f:::J:l'l-
't es de encncmí.a do homem rural. Se a escola, como orrt onô omos 119.
jo, devo cuidar da educa~ão estét~ca da criança desde os pri~ei-
tos anos, tem o dever t.ambém , por outro lado, de cuí.ca.r do mesmo
modo da educação do adulto por meio de atividades artísticas G
de presti~iar aqueles que, independentes da escola e por .,fdrça
d§. .tradiçQo, vem ao dúd.~cando a tra baLhos a rt ezana Le, sal V:O exe -
ç oee ,

••
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cam, do que resul tar& necessál'iamente, uma identificação maior
eom ~le. Alguns limi 'tam ec..."'. persa elo inte~êsse à preocupação -
do a â..olescente com os pro bl.e.nas pecu.liares a··idade. 0utors1C1Ss
- étodos de ensino. No ent an t o , ac r oí í.tamoe que a interpret!:J.·;:ao
das vái'ia s técnicas de a~t o, enr Lquco ondc cada urna em particu-
lar, e fazendo da experiencia uma ví.v ên cLa efetivo-emotiva, a
conf~ança 1. e o ent~J_~iasmo cons tEtJ.1t~, ligados aos seus ..~e~dadei-
ros lnteresses par~leulares, contrlbuem, nessa fese crltlca,pa-
ra que o adolescente supere suas dificuldades.

4- Atividades artísticas para adultos-
. ~-----

No mundo em constantes modificações, G um Gsf6rço
paro o indivíduo manter-se em equilíbrw c se ajustar ao meio.
Â criso eccnônu.c o-sso cí.c l.og era da peLa revoluçãoinclustrial criou
novos problemas, a ã.nda não s oLucj ona dos , A satisfação de se ex-
uressar"por meio da arte sempre f1i "manifestaç50 normal da vi-
dofl. AntióamenteJ., o eseravo - ertezão'participGva da produção
artís 't í.ca , que na o prÇlscindia do +r-abaLho manuaL, Hoj e as con-
dições são diverges, é.~ pro.duç80 n.acân í.ca ê::1fclstOUo operárlo de
sua ligação eet.r e.l'ta com o' trabolho· artístico ,pri vando-o desta
atividade primordial que lhe cab t a no passado. Houve rnoví.mcrrtor
para dar cut egcr-í.a artís tica aos obje tos pr oduz í dos em massa pe-
la indústria,par~ que f6ssem tão belos quanto aquêles produzidoE
pelas I:lãoes dos ar-t czfio s an t í.gos , As e SCOlé1Sj unt.o CiOS centros
j ndue t.r ía is t~m dJ.ficuldt1dede de emffenter D pr cbLema de a s so -
ciar 8. prep2raçã'o tócnica do operário industrial ao seu deE'sn ..;.
vol.ví.morrto estético e a es coLa rural,por f'a'L t a de concei t'J..a ç ao
I1ais iDdequada, ao desenvol V-i_1':lCIl to da s Q ti ví.dadcs artís tic as gue
poderiam contribuir como exc cl.cn t o Ihcio]I1 ra a educa ..ção integr~'

Meis do que com a ciLan ça , o desenvolvimento da s
atividades artísticas para adu.Ltoe torna-se pr o'bLema complexo e-·
xigindo cuidados especiais.

No adulto, trato-se, antes de tudo, de reabilitá-
10 à pr6tica das atividades artísticas,pois tendo sofrido as fa~
scs r'e pr es s í.vaa em sua e ducação,sente-se inseguro e descrente da
suas possibilidades de expressão. Essa reabilitação só é conae -
guida mediante illn trabalho d$sinibi~ório até que SD consiga re~
viver Q pureza perdida na infd'ncia e a disponibilidaéle ne:cessá -
rias para qtJ..e s e sinta Ú v: 'ltade e se exprosse li vr-emcrrt c,: t n e
ces aár-Lo que a recreação -se ja rica d0 intõrêsscs e que s ubvor+a "
os moldes tradicionais repressivos e limitnàos para ela):' lugar ~
exper í.ên cí.a ostética que dcsenv;olve a porso na Lt.dade e se radica
nas vivências reais af et í.vo c omot.í.vae , ~
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Teremos de L ,'ar esse adulto a uma nova ati tude,~
descoberta das ~uas própriaspJtenOiGlid8des.

Às v~zes, f'a Leos ccnc e í, tos a ô qur-í.doa, ,auto-crítica
exag er'ada , dos cr-ença do dom d c criar, o trabalho junto ao a du.L»
to se torna prolongado e vai (~~~i6ir quaLí.de ô es os pcc í.aí. s do r~
cr-eac.í.on.í.st a , TOrl:~r:ül-seno ces sé rLaa técnicos que facilitem a e2f
pressão, que venham a a+r oí.r pelo ineditismo que elas possuam
psrs eles, pe La cur í os í.c.aô o natural de experimentar o fllnciona-
mento de novos processos.

,
É pr ec í.ao -levá-Io, p=La continuidade e vi v ên ci a C 0.\

os pr oceaso a , a compreender a si mo smo e onde reside o verdadei-
ro sentido da expressão artística. .•

...

III- .OS TRABALHOSE AS ARTES MANUAIS- - - _ ...•... -'~ ~_.-
. Tudo o que a cr i.ança precisa par a suas experiôncia~

t em nas ma;2s. D:JS brinquedo s, que podem ser os .ülsis s:J:,illples , os'
melhores S80 os que e12 inventa, tÓdas coisas que estao om vol-
ta de si. E através das mãos a criança rDaliza, desde os~prime!
ros anos, a síntese da sua e:;'.Eeriôncia .senufv el - (relaçoes do
vo Lumo, forma, espaço, eimensao,proporção, movLmonto ç ot c, )

l'reliminarmen te, ccmpar anüo , pelo tacto, f or na s 8
vo Lumee j conhecendo-os; logo amaeaand o raa t er-Lal s brandos - bar-
ro , areia, neve ou outro qu. Lquo r elemento ao seu alcance- cri·-
ando bOnecos, objetos; 8nimais, levantando casas, construindo
fortalezas e cida-des.

Fazer algo bem feito 6 também Q1i1 desejo de cada ig
divíduo e a aquisição da capasidade sufic iente para que ~le po.§.
sa expre~sar-se, a~tista ou nao, é o exercício conAtsnte das a-
tividades ar-t Is t.Lcaa,

o indivíduo começa a trabé1lhar quando, jásuficicn-
temente ar~~adlJ..recidopela exerci tação e pela- s egurbn ça técnico. ag
quirida e orrr Lquocf da rola práticc: livre de atividades artísti -
tas diversas, passa a u t.i Lí.zar sua obra como um meio de expres -
são e fonte paz-a a sua ec oncmía,

o -sentido do tato e Q precisão do movimento,se de
senvolvem pelo constante us o das r"ãos, amadur-en ccnd o os oentros
cerebrais que governam os mov.í.raen t os v oLurrt ár-í.os. O hom om deve
seus privilcfgios e a sobrevivência à sensibilidade a à mobilida
de das maõs. TÓ-da a civilizaçã~ te;n sido alcançada por meio de
Ias, e em, s eu esfarço e luta o indivíduo deve r-e petir a histúria
.da sua eap écí.e (H. Camer-on - !lEI n.í.fío ner'v.í.oso" -El At cneo ) ,

1- As ~ão~ e_8_ferramenta
Antes que a criança possa executar tarefas com

um significad{'" e prop6sito definidos, deve aprender a coordenar
os movimentos mais sutis de suas mãoes.

A mão, tal oome 8stá formada, não somente serv.iu ao
propósitos do ser humano, senão que os ajudou a nascer, os tor-
nou mais precisos e Lhes deu fo:r:::lI)ae figura. O homemfez a mão ,
quer dizer que ê l.e 2, sep8rou PO;lCO a",pouco do ::n~udoarrí.ma1, li beE
tou-.a de uma antica a na t.ur aL gC;l"Tidao; mas a mao fez o ho.acmv E
Ia lhe permitiu cúr"tos oontactos com o universo que não lhe as=
seguravam seus outros. 6rbãos ou partes do seu corpo. Levantadq
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ao vento, aberta e sepc::rada como uma ramagem, se exercitava a
capbur-ar e s filmidos. IViultiplicava-se em su.perfícies delicadamen
te sensíveis ,ao contacto com o ar e com ás águas (Henry'Focil ::
lon) •

Aposse do mundo oxi,;e uma eSI;écie de olfato tac -
"til. O olho resvala ao largo do uní, verso; a mão, em troca, sabe
que o o!}jeto tem peso, que G liso ou rugoso, que não está gruda
do no céu, ou na terra, de que 'parece fazer parte. Â açãQ da mã
define Os vazios do espaço e os cheios das coisas que o oéupam.
Sl-~perfície, voLume, 9;el1sidade, gravidade não S30 f'eriômenos 6ti-
coe , O homem tem noçao deles sobretudo pelos dedos, pelo eco '.da
palma das maos ,

.
O tato er+che a natureza de fOrças misteriosas. '

Foi ..:pormeio 08S mãos que se modelou a linguagem,
expr e aaa a princípio por te .io ° corpo e modelada pelas danças.'
Para os usos correntes da v.í da , a lnão' dá à linguagem o impulso,
contribu6 para articulá-la,para sep~r~r os ilementbs,pera isolá
los num grande sincretismo SCj.l\TO9 puta ri tm.á-la e a tê -para colo '
rí-la, com subtís LnfLexiie s , Nesta -mú;üca da palavra.,· neste in= .
terc~mbio entre a voz e as muoes t está alguma coisa" essonc í aL
daquilo Que os an tigos chamar-am ora t6ria. <, ,Á !;{,

';,-.

Uma arte em Que as mães fessom totalm6hte exclui'
das resplandeceria de Lnhumani.da do, Não chegaria a ser arte. -

A ferrnmenta em s! não G menos not~Vel que o use
para o qual se desti.r:;,':1~ é por sí s.:5valor o resul!,a'do. Se o bor
do de1 una pequena faca poe su.o ta:p.to corte, êsto naofoi encO;l-
trado ao aca so , In9-S Ó a obre, e o\prolongamento das maoe . c.) l:.o-
mora.. Entre a mão e .a ferramenta uõmeça uma amizade que nã0 +'er{
f í.m, Uma comu..n.Lca à outra seu cai or de vida e a forma, par-a se~,
preÇ Quando nova, a ferramenta nê o está "feita" ó nec es sr.r-Lo qvs e esta beLôça entre ela e os ded:);::lque a sustem êste a curJo .(.l2J

cido de uraa possessGo progrs;:::siv!j" de gestos ligeiros e Q()mb~n8
dos, de hábitos müt.uos e a te; <le/certo desgastee Então o in8t~u:'
mento inerte se ~ransforma numa coisa viva.

\ Quemnunca conviveu com os trabalL:~5_orGs manuaí.s.,
ignorará o poder d~ste vínculo oculto, os res~lt~dos P9sitlvóR
desta camaradagem, em qu.e tomam parte a amizade, a ast'tic2.aj~1Çi-::":6.9·
m'J.YL':-:.ãocotidiana do trG haLho 1 o instinto e' o orgulho de pc 8SUÍ.l
e, em esf~as mais elevadós, a .í.nquá etud e de exp er-Lmcrrt.a.r, Tg~
ro se há rompimento entre, ordem nanual e a ordef.:1mec~nica,nac
e;3~ou bem certo, mas no final do braço a ferramenta não contra-
dí.z o homem, não <1 um gancho de ferro preso a um cabo;entre e -
le8 está o deus de cinco pe8808.3 'que pcr-cor r e a escala de tOda~;
as grandezas~ a mão do escultor de catedrais, a mão do pint6rdc
manuscritos.

Enquanto o artista representa" por um lado, talvez
o tipo mais Gvoluido,.por outro segue sendo o homemprehist6ric'
Conservou o sentimento mágico do dcsconhccd do ,sobretudo a ,poe -
sia e a técnica da mão~ QualÇLt18rque seja o poder reoeptivo e j
ventido do ef:lpJrit.o, -,om o concur-so da mão será aõmcn t e levado,
a um t.urou.í.t o interi or <

O",qUG distingue o sonho da realida~e, é que o ho-
morr],quo s oriha. nao I'o(1r~f'az o.r ar to t suas mãos estao do'rmLndo, 1

arte eo faz co:n Ci.S m8!)s. Elas SD) o instrumento de or-í.açiío , mar
logo deinfcio são o órgão do couhec.í.mcrrto , E o são para qual -'
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_:ler homem.

Entre o espírito e a mão as relações não são tão'
:::mples como asaue existem entro um chefe e um sBrvidor: o espí
_=- to faz a mão 1 "a mão faz o osp~:riGo. O gesto que não cria ,o gq
-:0 sem .enns cquênc í.a ç pr-o voca e d cf'Lno o e s ta do de conso í ônoí.a , O
::"sto que c r La exerce uma ação contínua _sóbr-e a vida Lnt cr-Lor-s A59 arranca o tato de sua passividade receptiva e a organiza pa
::;~ a e:{{'periência, O a ação. Ensi".') o homem a possuir o espaço-;
_ p cs o , a densidade, o número. Criand:o um universo inédito,dei-
=0. em todo lUGar a marca do seu passo. Medeese com a n~~oria qUI
-:."ansmuda , com a forma qu-e transfigura. Educadora do hcmemj mu.L...
~iplica-o no espaço e no tempo.

O trabalho manual fornece, 'como obsorva Lorent t o
_eio mais s égur o de controlar e do re'tií'icar.as Ld é.í.a s r o objoto
70 construido; exprossão d;a idéi§!" apr es en ta a idéia na sUa Ln-
-:ogrid8do, no mosmo mommnto, e nao por fragmentos sucessivos 0,2
_o a Lmagem expressa pela Lí.ngua gemo

IV- EXERCICIOS

As artes manuais em face 0.8 persol1alià.ade da criança.
2- Papel das a.rt es manuais -ia recreação.

V....BIBLIOGHAFIA--. --~-+---- ",
1- "La seleoci6n do juguetasfl- Pr'Jf. Ethol Kawin.
2- ISL8 expresi6n criadora deL l1in0" -Je:;maldo -Poseidon'-Bs.As.
3- ::Creative and mental growthti- Lowenf oLd,
4- IIJ1.d·.)lescence and Art Educa t í.on '!» T.Munro-. in Methods of Toa

ch.Lng thc Fine Artos!!- Univcrsi ty of NorthCaroline Fress=
1935.,5- "Education through Art" by Herbert Read- Fabor nnd Faber -
Lond on ,

6- "O ensino do d-esenho"- Lucio Costa.
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Contribuiç&o da Prof'. Luoia Bica de .Alencastro

1- TrtA::}.;{~)R. MA21UAIS

a)- Coneei tuaçfío-

Tudo o que a criança constroi 6 trabalho manual. As-
sim, uma construção em "tabuleiro de 81'8ia; ou umbãcht.nho uí e se -
!Ilontes:1 Uill,jÓgO de armar ou ba.nqu.í.nho , tudo é 'tr abaLho manual.T:!::!:
do deverá partlr da experimentação livre e da iniciativa própria
da c r í.an ça , O professor observá-la-áquando apresenta o material
e doixard que ela mesma demonstre o que deseja fazer. Oaberá ao
professor prover o material ,au:xilLrtGcEicé.l.Inente a criança 80-
:;:tente quando ela o solicitar, e se r-ea Irncrrt e necessitar do au ....
Eilio. Às vêzes a criança chama apenas porque está 8 costumada ",a
ser a ae i.et l da sempre peLo adulto; outras vêze~ porque ai.nda nao
adquiriu o háb í. to de procurar por si as soLuç oee ;. Somente quando
a solução está f'oz-a das :poss~bilidad'es da criança, deve o profe,ê.
sor ajudar; en outros casos, pr ocuar-á o professor estimular • q
criança a encontrar sozinha a solução.

b)- ]J,lnÇgj edUCacional
:

~ H2 muito se vin18 sentindo a necessidade 'da liga
ça o est,rei ta entr(~ o e1).sino Q8 a r t o 8 o de trabalhos manuais a
f í.m de arnp Lr.ar- a influencia dOR cmsibilidade infantil s óbr o a
forma dos objetos que as criança~ confeccionavam,

E :precis o cuidar, ccrrt uô.o, para que esta atividade
não 'sobrecarregue o telIlpo dcs t.í.nado ~s a tividades criadoras no
parQue de recreação. Não eleve, o edu.oador, jamais esquecer ,§,S
finalidades r(;creati vas do parque;' não :permitindo que cogi taçoes
de ordem es t r anha ,mesmo cconómí.ca s , vonharu int erferir no seu +ra
baLno.• A utilidade do tr8balho manual, na educaçâo infantil nâo G
obter êtinrlGirocom a ve ...lda'"de ob j ct os "Qon:fecoionados pela crian-
ça, 111as des envolver a consciência est é~ica, aas ocia da a o desej o
de realizar. '

Ê; antes de mais nada , a mesma necessidade de co-
nhecimento através do tacto, que vimos ha modelagem PEinci:palmeQ
te, de compõ:r mundos imaginários usando as próprias maos , que se
irá fa~endo cada vea mais importante, at6 t~rn~r-se essencial :p~
ra o desenvolvimento psíqUico.

Sabemos,pela evolu}ão psicológica da cr-Lança e. i!!;!
portância do tato no desenvolvimento de sua intelgiência. É as-
sim atrovés da mão que a cr Lançq , em seus :primeiros -a no s ,faz a
~intese de tCdas as suas eXj2eriencias sensíveis (relação de vo-
1umc, forma, espaço, dt.mcnaao , pr opor çâo , movimento, et c , ) _

E todos aabemos que fazer, para a criança, é tudo.
Pensa que faz ou vai fazer. 'lU Simplesmente faz ponsarado .

o trabalho manual nas nossas escolas se reduziu a
simples adestrador manual, dcí.xanô o de cumprir totalmente a sua
verdadeira finalidade ~ que é servir para a traduç'ão de sent imen-
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tos e experiências originais, ao hábito de pensar e inventar.
3m muitos casos, tl"ansformou-s e" em trabalho de adulto", às v êz os
na mais penosa espécie de trabalho, que ó o ·trabalho ...f or-ça doj pa-
ra prover necessidao.e~ econOmicas.

Bví.dcnt eJDlont e, a utilização do resultado do esf"Ór-
ço c::iao.or da criança é, paro. ela, um estímulo importante mas
nreclsamos cuidar parag,ue seja a própria cr i ança a bene,ficia-aa ~or esta utilidade, nao o adulto ou a instituição.

Daí, o trabalho manual mais indicado por nó s ser
c. confecção.do brinquedo. Não nos deteremos em considerações s '
brc a import2ncia do brinquedo na vida infantil. Mas, pensando'
ainda nas razões econdmicas que costumam reger o ensin'o de tra -
balhos manuais nas nossos esco18s, principalmente naquelas que
atendem 8. crian;ias pobres, desejamos acentuar que, ju.s'tamerrt e Pi
r a estas, que nao pod e,n obter bri .qucdos comprados, é importan .
te que possam. criar s e.is próprios brinquedos.

Â criança que inventa 1)JIl brinquedo, está desbrav8,t
ia seu próprio futuro, porque ao 'lefinir-so, em sua destreza tõ,·
nica e em sua capacidade de invenção (dois aspectos sCbre o:
qua.i.s , sempre -ó precis o insis tir) ~ não e atá mais que ampliando
possibilidades e f acu'Lda dee que lhe serão de grande utilidade" •
Por meio do trabalho manuaâ , us aí.mf.La conhecimentos, desenvolve
a capamidade de observação e de atenção, adquire amor ao traba-
lho, e conômâ.a; ord.em,disciplina, iniciativa, eamar-adag em,

t preciso hé\ver- mu.í ta cautela com o problema da f:
diga, não persistir muito 't empo na a t í.v.í uaue , devendo term.inar-
quando a s crianças começam a, 8presentaros primeiros sina is d,
cans3ço •

c)- Materiais

Tessuras, agulhas de fundo largo, Bstiletes, palio
tos, f é sf'o.r.o's , caixas ele fósfores, e outras oaí.xas , var-r ct ea j caj
reteis, rolhas, botões, contas,latas,tábuas.,cartões, cartolina ~
revistas, fitas, barbantes, lãs, linhas, retalhos, tampinhas ~"d{
barrafas, grãos de t~da espéCie, cascas de cvos, de nozes,de CD-
cos ç ba tata s , maxã.xos , gilós, massas plásticas, argila, sabã"o.,mi'
10 de pão, algodão, lapis de c'tJr,. tintas, giz, pincéi.s,verniz c·
cristal,mar"telo, proguinhos, alicates, az-ames., serrinha, plafna
lixas, aLf'Ln et oa , coLa j ot o,

Material fBrto, variável e f~cilmente sUbstituivej
+udo que es t eja à mão e que a criança apresente, Lrrt er-e as ada ,

11- -ARTES MANUAIS

A) -General id ade s

. ~4{amb ém um ponto controverso, dis cuticlo ainda, ~s.
te que nos dirá até qu-e ponto as artes plásticas (pintura, os· ....
cultura, desenho, arquitetura,etc.) podem serchamadosartes ma-
nua i s , -Tambémpara decidir esta questão pr-ecí.sa r-famos entrar no:
d?mínios· da estética e da psicologia" da ar-t o, o que seria exaua-
tlVO e fora de nosso assunto.
B- Classificação

Para classificar, entretanto, o estudo,separemos
as artes plLSti~[_s em grupo a parte, que será examinado detalha
damerrt e , tendo seYüp:vepresente que O trabalho manual evolue e se
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manifesta com o~:smo rítmo, chegand.s a" confundir-~e tem seUjs
uectos f'und amorrl.âã s , com as ar t ee pLé s t.í.c as , e aa t.í.s f az endc
mesmas necessidades físicas 8 psíquj_cas.

as
~

1- Ar~ps pl~8ticas_..3"'t-'"""'~~ •. ~,....".~ ..•,_._.

I

TOT.o.Edocomo base peTa sua compreensão o desenho
e o. pintur8 temos tr~8 fases dis~lntas:

1)- Inventiva - desde as primeiras ga:-atujas até
Ia compreensão eaqusição completa do desenho; .'.

2)& Regressiva - diminuição do interÓsse e conse
quente queda da capacidade técn:LcE~;

3) ... Pesquisa e preocupação croadora - Procura de
novas técnicas e r~cursosde 'expressão,depois de superada ~ fa-
se negativa anterior.

lº)- Fase inventiva- \

" a)- garat':lj2,,,ê:-. Nn que a criança evolui d~ traços
involuntárlos à compr-eenea o de que pode des enhar ~ dcpo.l s f&,2:18

a nomeá-los ao acaso até chsGar ao momento importante em que
liga uma Lma gem mental ~ su., representação concreta ,por meio de
desenho.

. b) _. (1os enho celi\:: r::.r... f'':1,Jt::actorizada pelo círculo
Lmpsr-f ei to; oumo'lhor ta' fOTInã"'({Q- c ó'l.o.Lac TÓ'éJ.asas repres enta -
ções 88:0 basc2.dQs nesta forma;. que conatLtui um esquema rel!>oti
de CCHIl I,e~',-lC':CcSnioê.lficações para caó.a ohg.etoo 1medida que e-
vCl!'.:>f:f.":,:-Qc<'_Jf.icsçcesse vão acentuando, apreenà.endo os de-ta -

- . ~ ~
l·L':'iJ (;E:rs~:c;::"r.Lst.;_cosda cada co í.sa , ainda sem noçaode capa ço ,
d.í.e por ace er.1. quaLquer lugar. Usando tintas, a criança que na
p ri:neirê3 f'as o , de gara tuj as, fazia ape.naa manchas, agora repr~
duz os mesmos esquemas o usando o ;.lincel do' mesmo modo ClUÔo Ia
pis (4 a 5 anos, aproximadamente):

, . S)- d~~eYlho .§.ê..9.~~!!§t,:t.90(5 fi 6 anos) Já ~omilla. o~
musculos da mao e c.c üI'aço. ~rrab8-;_ha com o pul srv, A c éLu.La ~D~
ci.e1 conti nuam a ggr?gar-se novos eLemerrt os. Para muitos PSl(;Q
lOboS a o.r-iem d') aparecimento dos detalr.lcs reflete o processo
c.e descob~ej_mcnto dS pr6prio corpo da cabeça, no caso do boneco •.
LTagerc. 8.S ~:noporçoes quando ôe s cnha as par tee quo lhe parecem,
i~,f;O~-:"GédLtes.Os p~,CllJ..enOsse espalham pelo papel SQ;:n. preocupa -
çE~Od~~di scr-í l::,uj;]à() csp ecí aL, O ~~rogesso e o en_r':~\~l,:cC'imcntodo

n 1 t - ~ ,'o d""e::.,qi1.'');-!'& se 1.02. r,c; a repe .Lça o e enumeraç ao das no ç oes a qUlrl.-
é1B.f'~ pc;}o p:cGze:r de descobrir e realizar. Colorindo, usa a cor
como enfeite. Aos poucos, passa a preocupar-se com a cOr local
dos obj etca, - , -

d)- AEarecimento de espaço (6 anos,~p~oximadameg
te)- Relaciona os esquemas -,.'1I1S cõiii os outros.' Cenas com vários
personagens e objetos. Pereebendo-o espaço que a rodeia., a crifE
ça começa a representá-lo gr af'Lc amorrte , a princípio apena s por
uma linha traçada ou imaginad2, siGnificando o chão. Sdbre ela
se aLi.nham os per;::;onagens. LOGO no alto da fo Lha j também outra
lil1.~1Il1 trsl;8c::.o. 01).j.magülé.1da, vom a eer o 061)_(nas p.í.n tur-as ap~
r cc e uma Linha a su.L}, A evoLucao pcd e levar à cena em vários
p J,'3Cl')~' ~ n2'::.1-tir,liopr.io ~S 8 as 1i1'J1.8 s de terra .Os personagens a ..•.
p arcc cu i.]l'~'ieis 1 rígidof~., [\ movLment'o das cenas é 'vívido ,nesta

. ./

•



fase, por movimentos e frases dos desenhistas, que dramat'izhm
os acontecimentos de seus personagens. As figuras já apareocm
vestidas. As vêzes as vestes são t~açad~s por cima do esquema
da fif,fUra o que vem a consti tuir e que Os estudiosos chamam

lltraI,lsparencia" ~Não existe a.í.nda a noção de opací.da õ e dos cor-
pOs.

Procuram a car local do objeto visto de perto
mas aos· poucos, vai aparecendo nas pinturas o sentimento de at- . -.-mosfera, dê coloridos dist,é" teso

.0) .•. Apar.Qcimento do mqviménto ( 7 a 8 anos) -Aos
poucos o movimento se vaitransfGrindo do desenhista para o d~
senho, Inicialmente-, pode ser W.TI br-aço qu e se distende na dir~
ção de um objeto; coisas lançadás longe costumam deixar no es-
paço uma esteira de tracirihos - o .esquema segue evoluiri.do,pro-
curando agora contornos e detalhes. Â fib~ra começa a virar-se
de perfil. O movimento às vêzes é representado por traços s~ -
bre o desenho, c om espirais sebreáS rodas de "um carro em gra!};
de .....velocidade". TraÇlos violentos s~br.e dUE1S fi'e;uras que Lu'tam
(sao as pancadas). Um ro smo pe rs onagcm ~ode ser :rrepresentaflo v~
rias vêzes,e:Nt_'.divl'3J?"sostempos de sua a ça o, I

A·representação do espâço, como as demais aqui~i-
ç ões, segue evoluindo. Começama di11lin.uir as' coisas que estao à
distancia. O céu vai se ampliando, a 1;6 encontrar a terra na 1i-,
nha do horizDnte.

~ f)- A12~,recir.o:~to_de.:.pá9porçãp- Inter~sse pelo 8,!!!
biçnte, leva a :nentar r'eproduzir tu o que a cerca,· em sua apa-
riencia exterior. Não há mai-a :flOBtígios de transpar$nc-ia.Comega
a preocupar-se com q.s notações de ~spaê}o local (9 a 10 anos,a-
p roximadament e). '.

g)-Domínio do desen~o- Já compõe com desembaraço,
desenha com segurança. FOde-se dizer que já ad~uiriu o desenho
(10 a 12 anos).

2Q)- F3,S~ ~epres~iv?-

Assinalada geralJ1l2ute como ns tural e ineti t4vel •
Atribuida ~ preocupação da D~iailça com'-os problemas de adolee -
cência, acu,mulo de obrigações escolares, aparecimento da auto -
crítica ou dec epçâo como ensino do d esenho , Todos ,~stes fatore:::
provavelmente se 'fazem sentir, mas temos muitas v~zes evitado .
esta crisefornocendO novas tócnicas de trabalho,pois não há dü
vida de que nada mais hEvendo a adquirir e não sendo usada a tcE.
nica conquistada, ela tende naturalmente a desaparecer (12 a 14
anos) ~ ,

3Q)- ~esquisas e ,Ereocupação cx-iado.ra- Superada a fa~e,!e de -
~ressao peio inter~sse por novas têcn~cas d pela aplica~ao do
desenho a diversas-atividades crindoras, sobrevem novo :floresci
mento e o trabalho ~ entusiasta. Apa'roc0 a preocupação artísti-
ca :pr~p:t;'iarnent~ dita, a procura de valores, estéticos e' de, for-
mas de expz-easao pl~stica pesso,ais e pr6prias de adultos •.

c, são inúteis' e a té prejUdiCiais tÓ<l8S as tentat,;:i~va8
para forçar ou acelerar à marcha da~ etapas normais do desünho.
pabe ao professor Dombater as inibições Variando os materjjais e
/ev.í tando apreciações desfavorávei~ c. comparações ent r e o~ trab!;l
Lho s .das crianças. Man.ter amhzerrt.e. d.B sUwGrid,8..de e entu:~:Lasmo
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1 ' t' ':1 "1 ". J tna au a, encoEl!:rrar os J_mlCtOS$ es ta mu ar os -apa""C1COS1o_ar a 0-
dos a Lpressao de Que as di.f í.cu.Id adoe se resolvem em simj?lici-'
dàd8 e fraXlqv~8za-je "não em pobreza deelemen"tos ou em art Lf.i c í o.
Fazer sentir que todo desenho 82i interessante quando o au't or
trabalha com aplicação e i.b (;r-Ó,jse. Estimular o uso frequente

. - , ),

do desenho em t.ódas as suas f orraas , COY1J~ecerbem os esto.;ics . e
o material empr.e.:;ac1Qpara cada técnica de arte. Respeitar- a per
so-nalidade infantiJ~que se esforça por e,ncontrar 'seus meios -
pr6pl-:Los de expr8ssao. .'

b)- Estudo ,ª--osL11:"!teriais--

lQ)- Pintura-

Jin ta- Pigmen-~o em pó , p,ra - cola (para dois çopos dá-
Gua, três colheres de L;omaarábica e pó suficiente para obt er a '
consistência que se deseja) esta tinta ó J.avável e barata. De .
uso félcil,pois é consistente e .cpaca , e que facilita trabalhar
sem manchar demasiadamente, an í.mando a criança pela beleza e
br:i,lho das c ores. Dez cores ba sta.r e as cr-í.ançae maiores logo
a prendem a misturá-las e obter assim novas tonalidades. ÀS co
re s essenciais são: branco, amar-eLo, claro, verde, azul claro-
e escuro, vermelho, marrom, carrtii.'l,preto.

- +í rrta aquarela- e-n tablç;tes ou em tubos - é de
transporte mais f6cil, pOT~mé'muito G8,ra, e de t6das as técni
cas de pintura a mais difícil, pela transpar~ncia das c6res e
fluidez da·tinta.

-tintàs preparadas com anilinas- apresentam as
mesmas difictüc1ados da .aquar e'ta , e -maí.s o inconveinte de que às

Avezes manchadefinitamvnet, 8. .roupa ,
\

Pa;E21- pap o'L de jornal, em branco -Papel craft (pa-
pel grosso de embrulho) papel cart~o-cartolina-papel canson6etc.

Pincoi_El.-Taraanho gr ande , mcd í o c p (!1ueno.

1- Os meS.GlOSpapc í.s utIb.lizadoB para pintura.

~~ 2- Lapis de cera, em cores. Lapis de cores.Gis de
c2,res , oarva o , Rí.s caz- com um pauzLnhc na areia •Riscar com car-
vao ou giz, no cimento.

Barro plé1stico: tiL1do em estado bruto da nature-
za, sempre argiloso, deve ser pr-cvtamont c expurgado de CO:pp08
estranhos, como pedras, galhos, <:::L'eia,etc. Em geral é encontra
do nos mercados já pronto para uso.

Prânch(}tas- Poqu.enaa tábuas planas (25x30). Tam -
b~m podem servir as pedras de escrever - 10isas - usadas nas e~'
cola s.

Instrumentos- Chamam-se estecos e podem ser feí-
tos a carrí.v at o," &.0 pequenas facas' do madoira, em formas diver-
~as? que s€ utIb.llzam para retoqueso Para modelar, entretanto,
t r-atando-s e d G c.rianças, p_. :1.<3ípalmente, é preferível que se' u-
sem os dedos.
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•• Plastifuina - encontraéla nas casas de br-Lnqu edoa (
material escolar: :Liiê()-iJcollselb.am.ospLas t.í Lí.na porque limita a e
p oss;Lb.t Lí.dad ee de cria ção por causa da quantidade sempre escas-
sa de mat er-La L, porque suja-se Lo, o , tlDrn8ndo-s e feia e des8,gn'
dáv eL e -pcr que é muito mais cara -que o barro, s em pr-oporo í.onar-"
.~ or Lança o trato da v:erdDdeira técnica da cerâmica. Deve-se
guardar o barro preparado em um balde de folha· de flandr os •

Recortes Q. cola~m~,

1- cartolina em ccrcs neutras, par-a fundo. TE~mbém
pOderá ser utilizado qualquer dos tipos de papel usados para pi
tura. / . .

2- papel Luat.rc sc em várias cores. Papel 'de jorna}
impresso • Revist~B-coloridas.Papel de Bmbrnlho em ~árias cores-
Fazendas estampadas e lisas.

;3- Tesouras.

4- Goma arábico. bem í'orteL

-----~--
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PONTO lifQ12
A Nil1SICA, O CINEMA E O TEATRO NOS PARQUE S E CENTROS DE RECRE.A-----QÃO.

lnezil Penna Marinho

SU1\1jiE.IQ

1- li. música.A)- Generalidades
B)- A música nos parques e centros de :rccr.:;ação.

II- O o í.nc ma -
A)- ~eneralidades
n)- O cinema- nos par-quee G c orrtr-cs de r-ocr-eaçâo,

111'" O teatroA)- Generalidados
B)- O teqtro nos parques e centros do crecreação.

IV- .Exercicios
v- !li bliogrf3,fia •

I - li l\ffiSICA

A)- Generalidades

A palavra llQsica, ~mbórq ~os tenha chogado por
int er-ruéd.í.o do latim. {mus í.ca ) é , na verdade, d.c ori~em gr cga (J1l,~u
s í.kê ) Q sorvia para dcsigÜ8.r a arte das Muea e• .A his t6ria da mu
s í ca perde-$e nos moanur-os da mitologia grega ~ quando' aõme nz e
os agraciados dos deuses tinham o dom de; manifestá-Ià. As Musa's
eram filhas de Mnem6syna (persoruil.ficBÇ2'o da Memór La e filha de
Uranos e de Gaia) e Zeus (o gr<::mdo-dous do Panth-cPn helônico) ;
em nllinero de nove, eran o fruto de nOVe noite~ seguidas de amor
(Calíope- poesia; Clio--hist6ria; PolyIillle-.Pêintomimél; Euterpe -
flauta~ Terpsícore- poesia ligeira )e dança; Brato-Iírica coral;
tlIelpomene.,.tragódia; Thali.a- comódia ;Urania-astronom.ia). Os Gre-
~os tinham ~ música comQ art~ intimamente associada a pOésta' e
a dança r pr-e sorrt o e enpr-o em 't odos os momen+oe mais importantes~
da v í.da h~;;lênica: ma t.r-í.mõn í.oe , f'une r-aí.s , brinque t.e s , partida c
regresso das gu:; :ora s , jogos, saorifíci os, Qermmoriias religiosas
eto"

A tal difusão deve-se a importânoia da música
na. c,ducação grega. Quando Pl,:?ltão sonhou com o Estado i:deal e
escreVeU a 9UU abra nA Re~Jblican, dou ~ música papel dos mais
importantes. Assim, no diálogo que se trava entre S6cratQ,s e A....
dimanto, enoorrtr amo.s esta troca ele icl.éias s obr e à e duca ça o que
deveria ser ministrada aos guerre~ro8 da República:

ll..Adirntl·nto-Qual será a SU!? educação?

S6crates - Será possível encontra~ molhOT que,
~ de longa data,.. se encontra em us o em nosso meio Q que consis
te em f'or-mar o corpo pnl.a ~inástica e a alma pc18 mrieí.ca ?" -



-144--
Aris tót eLas , em "A Poli tic a ti, quando pro cura

traçar 8 forma do gOvêrno LdcaL para o JOVO grego. evidencia a
d

,.. ,...., J.,; - I .

passagem a mUSlca da edueaçao para a recreaçao, assim se refe-
rindo:

_ "Hoje a -educação compreende,. ger-a Lmont e ç qua -
tro partes: a gramátic3, a ginástica, e a música, a elas. se a-
crescentando às vê~es7 o desenho. A gramática c o desenh~ são
considerados úteis ~ vida, e Q.eum uso múltiplo. A. ~inástica ,
serve para formar a coragem. Quanto à música, poder-se-ia dUVi-
dar da uti lida de de ensiná-Ia • Porque ho j e ela s6 ó ensinada co
mo arte dO' recreação, ao passo que antigamente fazia parte da e
d~c.ação; pois a própria natureza, como muitas v êz ee dissemos -;
na o só procura os meios de bem empr-egar- o t.ompo-da atividado,co
mo tambóm,de proporcionar nobres distr9ções;porque,digamos mais
UlTIavez t e a. natureza que começa tudo.

Se o trabqlho (; o repouso são a.nbos nccessá -
rios, o repouso é, sim d~vido,prefe~ível ao trabalho, e geral-
mont e ó preciso procurar o que se deve fazer para aprovei tá-Io.
NÊ\ose trata, cer tament e , de e í.mp.Le s prazeres, por-que disso se
deduziria ser para nós, o prozer, o objetivo da vida. Ora ,se é
poe s fv o'l, que assim seja, é antes do trabalho,! ue se deve procu .•'
rar distração.'j.porque é precisamente qu.ando se está fatigado ,!ud
se pr ec í.sa do repouso, e a L.as os pr-az eres foram inventados s6
para descansar. O trabalho aC8rreta sempre esf6rço e fadiga.Eis
porque é preciso,quando se recorre a09 pT!i'ZereS, espreitar o mo
mento :favorável paz-a d ôLo s fazcr uso, como se a ponns se '!uises='
se emprega-los a título de,remódio. O movimento que o exercício
comunico. ao ospiri to, liberto-ol e d'e~cansa-o pelo pr-az cr que lhe
proporoIDona" • '

Eis aí uma página bem interessBnte, focalizan-
do , há mais d e dois Iüilo nos, o pro bLema da recreação.

Os gregos conhe ccr-am as tr êe pcapéc í.es comuns
de instrumentos: de co.cdas, de sopro Gde percussão; mas sõ _ .fi
lira, ,~, ,;'-::1.'. e o aulo foram usados om orquestra.

Curt Sachs, em sua nHist6ria Universal de los
kÜStrur.o.entos : .us í.ca Le a'! , faz um meticuloso estudo do papel da
música nas civilizações anteriores à grega, apresentando a r-o -
constituição dos Lnat rumerrt oa musicl,_."l que então teriam sido u
sao..os.

'" }l. ~á~ica assUlT.,-:'~de f a to , um imp~rto.ntc _pa .•..
p el na r-ecr-ea ça o oapi.r-a tiua L, enle-gando o hoi.cm, ost í.muLandó e
o.)erfeiçoando a sua scnsi}ilidade, habituando-o à contempl~ç~o
dns coisas belas. amení.z.audo , muã.t a s vézes, as 'manifDstaçõcs a-
nimalescas d.e seus instintos. O próprio-Nero, monstro s.rJ,;:~guis·~:-~.:
dento que não par-ec í a pertenoer à espócie humana, 'encontrava nà
músico o único. refúgio para a suo. alma atormentada pelos praze-
res maí.s díspares e oxcí.t.a, ..:'·es. A música transformava-o de bar..,.
bar o em dócil. Os an-tí.gos p'Clsmores encontravam, ~os sons ,!uee~
traiam de suas flauta s , o c onaôLo P8re. a aoLí.d á' O 1 em que pr at1.
camorrt o viviam. E hoje, tantos a é cu.Los depois, mesmo quando o
homem r-eaí í.za 8 mais desumana de tddas as t ar-ef'a e •.. a guerra
arcen í.za a dureza de sua ví.do, quando ,entre duas ba tu'l.ha s , sopra
a gaita- que sempre o acomp8nha ou dedilha o.violão que integra
o seu equí.pamcn+o•.

.A irresi~ível atr8ç8~ que inclina o homem d
músioa poderá ser explicada pela rela9ao que se estabelece en ~
tre o .seu ritmo Ln t er í.or- e o r-Ltimo do mundo quo o cerca. Assim,



do mesmo modo que nos most ra sics sensíveis a uma imagem, a uma
cor , a uma forma;, t amb ém o somos à exá s t ênc La do ritmo. Há ri t
mo em tedas as man:,i,..fei3taçõos da naturezal. o Arist6teles a res=
peito já se expressava dizendo que cor-aça o e puliuões f'unc í.ónam
ri tmic2l1l8J.1.tc; pernas e br-a ç os , a o caminharmos, procuram um ri t-
mo nat~ral; a respiração, o latejár d.e nosso pulso,tudo se a-
presenta com UID8 cOliIormidade rítmica. O homem, pffrtanto,tcm
nec cs s i.ó ad e d e se identific"lr com Q ri tao e a música dca ompe -
nha papel da maior import~ncia neSSe processo de identificaçãõ.

-n)- A mús í.ca ~ pargue!3 .Q ..Çeu_tr.9..ê.Sl2 Tecroagao.

Os dicionários contempor~neQs definem a músi ....
ca como ma arte de combã.na r os sons de manci.ra agradáve],. ao ou
vido".

Bsta combinaçso de sons começa quando a crlan... t t t· . . . t -,
ç a , nas suas 'pr1ille'1.ras .cn a ava s par-a exprl:,ur",":se por a.n erm.Q
dí.o do 'palavra, ar-t í.c u'.o rítmicmn.onto as sílabtlS de aeu 1ingu~
jar illonossilnbico. Os tamboros (perc.ussão) e as cornetas (so -
pro) são os :)rLle:5;.ros Lns t ru.ncrrt os muaàca í.s que a cr-rança in -
troduz nos seU.s brinquodos~ e é intoress8nte nota:r,que não.p.o-
denaQ oLa tirar os sons que éJ.esejé.1da corneta, u+í Lí.za-.a para
transmitir as af Laba s de que se va l,e (ta-ta-ra-t6). O '.,l.,;,~-nejo
de um .í.nst rumonto musical, qualquer que ôle seja" a constitui-
ção 'debandinhas, com instrumentos Lnprov í.aado e , a organização
de pequenoe c onjurrt ca mueLca í.a :e, f Lna Lmerrt e , o domínio excep-.
c í.cna L do um instrumento de cor-da ,sopro ÕU j!<;:Tcussão, assina-
lam as eta~as da DVO~Uçcomusical 48 vida do homem.

Ningucm pod e resistir $ infl.uôncia· da música;
ela tem em si eLomerrt óa tais de 'O'spiri tualidadc ,com sUD s cas en
cí.a r, tão f'ragantcs, s ua vcs e puras, que d cs pe eta no ser huma=
no ÇlS emoções mais belas e agrad6veis.

o Serviço ,~:o Recrc'açãoc ,Assistend.is Cultural,
hoj c Serviço de Recretiçno Operária, en.controu na müeí.ca um dos
pr-Lnc í.pa í.s eLemerrtos pará a recreação dos trabalho dores e SUES
famíli~s. A d08Ção nos quatro dltim8S atlos, de 212 discotecas,
com um total do 8.000 discos, aos sindicatos e âssociações pro
fissionais, a instituição <1<.'1S au.La s de gaita no Ccnt.r o de Re -=
cr ea ção da Pehhà sob a clireçã o do Pr-of , Manoàl Xí.s to , a orga-
nizaç.codo con.g.untOi3musícáis (entre Óles (nohemios de Copaéa-
bana'! /0 "Lüt típicos SEPJ-iCH), a r.ealização de "shows" radiof6ni
cos , os concursos e 'prê~mios par a inceht:i,vo à música popular e
outras iniciativns semelhantes doram à músicp papel de grandé
relevância nos centros de reCre&çLO mantidos pela Comissão do
Imposto Sitldical. .

"'Seguind-o o pens amcrrto de C. 1)C.P.Qsse,há díve~
sa s fOT!'JRs.de se aproveitar os ..Iz.z er ea do trobalhc,dor pela mú
s í ca , ~Ôdas estão por-ém; condicionadas ao 't í.po ~de a ção: pas~i vã,
quando q, trabalhctdor a pena s assiste 8S d.ívcr-sae manifestr:\çocs
mueí.ca í.e , tais como a realização de concê:.tos sinf'Ônicos,cxibi
ção do s oLí.eta s , cs'pet6culos de mús~ca po:pular,exibição dc~mu-
s í.ca folclórica ,etc. ;ativa, quando se procura a par-tzí.c í paçao dl
reta do trabalhador; quando é êlc próprio que se apr-es errta aos.
-sous companheiros, seja como executante de instrumentos, seja
eomo cantor, seja integrando o cojunto .í.nst.rumcnt.o L ou orfe~ni
co O cCro orfeÓhico,por eXemplo, posDu1-um extraordinário po
der educ a t Lvo , com 'vista da d.í.sc í pI'í.na que se faz imprescindr-
veL, do sentido de colaboraç.ão mút.ua visando à perfeição do CO!?;
ju..'1to. Essa pé;rticipação ativa tem., inclusivo, quando trabalha-
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, ,
dores se exibem para seus ccjnpanhe.ínos , um grande--S-CJ:ltiGl-.oemu.La.
ti vo, concorrendo ao s mesmo ~em.p. para' a :tormação de UIIJa..,.-COns- =-
o í ên oí a coletiva no que se r\Jfcre 8. arte musí.caã ,

! I

,.,.. _ Outras ~ti yià~dCE l>0de~ sq:r ,usadas' na r-ccr ea -
çao do trabalhador; a cr aa ç qo d.e 'tClubee dê'inusica", -a exempâ s
dos Uglee cLuba" americanos, ncs Cen:t:rQ~de Re-creação, em que ,
em tOrno de compositor-es ou conco'I't,istas,peçasoscolhidas,tré -
chos mar-cant os de certas musicas, SEro ".relÍ tas pal&stras ,.f().i-ne.c:L...~:
dos conselhos, indicados os melhores "'c-aminhos para a cO~l?roen .••
'são de todos os tipos de música. Para i'hao torna-BG neü..c.asárie
a instalação nos Centros de Recreação de b.O-itsvitrolas e disco-
't eca s escolhidas, em que 'cxã s tam discos de '±"-.dasaSBsrp~-cies ,
assim como oparelhos de rádio, que são hej-e o mais fácil el.cm~
to de difusão da música" (~Ma~~llalde Recreação'\ A.Sussekind,I •
Penn8 Marinho e O.Goes).

Re.La't í.vam enf e sobretudo, à criança e ao adole.§.
cent o, a músico pOderá ficar intin1a.ü.ciltcassociada às atividades
da 'biblioteca, como já tivemos o ensejo de tratar no ponto nQ 9.
A confecção de Lne tr ument os musicais- pOdQ constituir ainda for-
te motivação pc ra as artes manua í.e na vida da criança, d,Oado -
leseent e ou d o a dul to •

. Nos parques e cent r-os d e recreação, a mús'Í-ca
se torna indispehS~vcl per a satisfazer às nccessiQ_8ldps emocio -
naí.s do homem e,' sobr'otlldo*para não permitir o cmbrutecimento
de sua s ensi bi lida de , \

: Os brd.nque do.a que configuram instrumentos musi -
cais (tambores, cornótas, gaitas, scn'fonas,xilo:fonés,flautas ,
ate.)'. as atividadQ~ rítmica~ (brinq:uodoB contados, rodas, daQ;'
cí.nhae , coro orfêeniéo)" a constitui~ão d.e band.í.nha s de ritmo' ,
a organização de- discotecas infantis, llrepJraJ,11a criança pa r a mQ.
lhor s errtLr- o papel que 8 música desempenhará na sua vida futu-
ra.

, . . . O domínio 'd.e um instrumento mus í.c í.a L (e;clita,.
flauta! viôl~ol cavaquinho, cuic2l,tambor:im, maraca,etc.),a con§.
ti tuiçao de conurrt oa musicais, a dança sob 8S eua e diferentos
formas, as oudiçõos musicais, a instituiç.ão do x:Hscotecus com
música popular e clá-EH3ica, o c ulti VQ d~ vo z Lso Ladam •.n.te,ou em_
cero,' oferecem a o adolescente o ~und.o novo que a mús1.ca lhes de~
venda. -

o apr-Lmor amerrt e no domfriâ,o do instru.ment o mnsi
calou da pr6pria voz, maí.o r exLgéncia na oaooLha dos companhe;b.
ros para os conjuntos musLc a í.a , a··empliaçõo da discoteco, a a-
traçã o pola música-cru d'i t;.1':l ô on ça ,em t~das ás suas manifesta -
ç õo s , of er-ccem a o adulto a s possibilidades 'par a que, sob forma
ativa ou IE ssiva, encontre na mús.Lca a expressão doa anseios de
sua alma, d.e seus desejos, de s ous ideais, de seus sonhos e de-
vaneios. -

I:1:-O CINEMA. I

A.)'" Generalidq de.&
, . 'o cinema Ó rUDE. arte rolativc-unante nova, cu j os

primoiroa pas sos se i:o,iciam no último lustro do século passado
é que se,'desouvolve e aperfeiçoa nas dé.oadas em q uo os tamos -y,i-
vendo, apr-oaent.a núo , dia a dia ,-'novas t êcn.íc c e , N"'o tom as tra-
dições multiss' do t ce+co , nem as a . do da música

-- - ~~._, .-..- ....••.
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depois os audi ti vos. O cinema ·está sofrendo poderosas tnansfo:
maç ôe s com o a dvorrto de novas t6cnicas t que darão ao espcctado:
a impressão de' que se enc c..rt r-a entre os p.eraonag ena e de que E:
ticipa da ação •.' O cinema tri-dimensional e o ncinemascopelt aa-
ooriqu.Lsta 13 de r eal valor. Este último processo é devido ao f ra,
.0613 Henri Chrétien, que utilizou lentes anamôz-f'Lcasç que conc oi
tram a imagem no fotograma de 35 n~. para desdobrá-Ia depois ci
uma tela quns é trÓ's v êz cs maí.or- do que a que vinha s endo norma:
mente: utilizada. A os t or-nof'onâa u.t'íLí.z ada dá 8 nf t í.da impressõ,
de que. o. e apoct.ador se .aonetz-a:a entre os per sonc gens que tré:q~a-
Lham, Aos ql1e se encorrt r-am interessados em conhecer' a evoluçao
do cinema r-ocomondamos , de f'oz-mabasta nt e especí.aL, a leitura ,
obra "Histoire du ,Cinemn" dó Maurice' Bardeche e liobert Br-as í.Ll.r
ch , cujo primeiro volume é cU,;dicc.doao cinema mudo e o s cgundo'
ao cinema falado .•

. _ A fim de ssber-se em que illodid~e de que ma •
neira deveria ser usado o cinema na ocupação dos ~azeres dotrL
balhador, o Instituto Ent e.rnacLonaL do. CineIDa Edu.catí.vo e f ez , h'
alguns anos, .PCW ,·'.::lfd da Organização Interna cí.onaL do Trabalho,
um interessantissimo inquéritoJII Seus resultndos domonst ram que
a utilização do cinema nos Lazor-es dot:fabalhador tro.z ume apr. .

O cinema pode ser usado, e já o tem sido,para
os grand es mov .ímcntos .de opinião pública, nos'ent ido de criar
ma mentalidade favorável b esta ou aquela idéia, a uma ou out.r
doutrina, "a certa campanha noste ou naquele sentido. Já na pri
mei ra conf Lagaraçâo o cinDma f~ra ba.sbant e utilizado pelos Esta-
do 13 Unidos no arrt ut to dÓ! criar nmqí.orrto favorqvel à' 131)2 int er·
venção na guer:t:seuropóia , objetivo ~sse plenamente alcançado
Â campanha Gnti-nazi-nipo-fascista descn volvida pelo' cinema a-
mericano, d cmonet rand o as atro cidades <lue estCtVEUJ113onde realiz!
das e os processos cnpr egadc s pelos ini~igos das demscracias ~
constituiu f2tor preponderante para que a grande naçao t~da S(
lev~llltasse num esfÔrço hercúleo,nunca visto antoriormente,p~ra
derrotar o inimigo comum~

. Sob o p:::" to de vi st a educa t í vo, o cí.noma te;
prestado coLabor-açfío d as maí.s r-eLevan to s , já nos filmes de car.
ter técnico ou científí?c o ,jo. mesmo na pr oduçâo regular. ~ be~
verdade que tem haví, 0.2 filmes, e em não pe~ucno número, cujos ~ .
fei tos s~bre' a edpcaçao dos Qdolescentes riao foram das mais r e-
comond áv oí s , Â época dos filmes de 1Qgangesters", que há alguns
anos assolou a produção americana,' fi cou a 13sina Ida por muitos
Cusos de jovens que 'procuraram imitar "os inimigos pQblicosfl,r
alizo.ndo assaltos eu pr-atLcand o atos semelhantes, que punham e.
p erig.o a propriedade ou a vid a alheia.

o e::!.. .ema tem,pois, :i..negável c acentuada Ln .
flu~ncia aôb r e a opíní.Fo p-Qblica c pode ser usado LrrtoLá gerrt om-
te ~ara prppag2nda neste ou naqu61e sentido, em virtude dos es-
tímulos que utiliza e da vida que empresta aos personagens qu
desempenham os papeis que lhes eorrespondem.

ItO cinema ó umdos grandes meios de elevação i"
t 1 .L 1" -.,. ~ .L - "'1 -e occua o.as massas e c o SCl r ecr-caça o par a t ouos a quo es que (
duro labor cotidiano cumpr-Ldo pelo braço",ou poLa mont e j na fabrj
ca ou no campo, no eacrit6rio ou no ha Lcao , aorrt cm necessidade
de oeupar seus lazeres em alguma coisa que os faça esquecer
realidade da luta diária. Do! .Ser hoje o cinema a mais popular
diversão, a queLa que é procurada maLs a as ãd uaínorrto, pelo :povo:
pelo homem que t r-abaLha, Razõo pela qual, em quuLqucr- programa
de recreo:ç ão-, deve ter o cinema Lmport ânc í,a acont uada , ..



Em rcsuIílo,pode-se dizer que o c í.noma é, em to-
dos os países, porte pr-ppond crarrt e na recreoçQo e ~a educação>
cial das classes trabalhadoros~ Elemento de eX~8nsao cultural
p ela sua ferça de sug cs tfio , 6 nocos aár-Lo , no cnt.an'tc , 0\ cud.dad:
com os ofei tos Rue podo causur , do modo a disciplinar O seu em-
prêgo com o sentido de cnusn r o melhor bem pos sível '(3 evi tar
qualquer maL, O bom devo sor alegro, mas deve sor também pur-o.
Tudo se rosume,pois, em saber selecionar os filmes de modo o q'
causem o bem e 'promovom aLegr ía , Par a tal s eloç8 o 6 evi dent e q
em sotrotando de filmes rocrostivos, dev er-âo êLe s guardar um
fundo moral e, s empre quo vp os sível , ajudar a experiência socio ~
do trobalhs dor. Quandlioaos filmes educativos devota. ter sentido
gorol e conter ens í.nruuerrt os úteis aôb r e alimentaçno,habitação;
vestu8ri o, higione, aaúd e , pr ovcnçâo do ac í.d ent os , otc , No qu.
so refero aos filmes técnicos os ossuntas versados devem se di- ,
rigir a gr upo s de uma mesma profussõo.

ciável contribuição II instrllçã o post-escolnr, a o ensino pr-of í s-
s~onal e ~ educaç50 política e social.

Numorosas orgGnizsções políticos, cívicas,relj
gí.oen s , s i.nd í.ca Ls . o econônrí ca s vém se sõrvindo Lar-gamcnto 'de
cLn cma, nos países o ív í.Lí.saüos , para pr-o paganâa de suas Ld é.La s
no me.i o do classe trGbaL).<.:~dora. Os Es t.ad os Unidos coLoo am-iao O~
primeiro plano no quo concorne à propagaç80 do cinems nós meio~
oper6rios. Os DePortamentos de' Agriculturn, do Comércio e dos
Indústrias asseguram dirotamente a produção do f'LLmee c duca t í. •

vos, cmproa tando gratuitnmonte cóp,ias, em gr and e nÚIaero,o te -
das as organiznções occnônrí.c a s e sí.ndã ca í,e que as so Lí.c Lt am, N;
Bélgico, existe uma or-gan'l.z aç âo do carator :p1"'.ivodO .', que se ~
cupa particularmente da utilizaç80 do",cinema nos 18zoreso.o tr~
bal.hador-, Na Pr-an ça .í.nrímor-as assoei aç oe s se ocupam em expandir
os filmes educn t í.vos nas classes Labor-Loe a a , Está em primoiro
plano a or-gunLz aç âo privada chamadà "O cinema no campo", reco'·
nhecidn de utilidade públicn e gozando dos favores dos poderes
públicos. Ao contr6rio do que s e faz na Amér-Lca , onde o cinema
educetivo.é desenvolvido sobretudo nas cd dad os spr í nc i.pa Irnent e
junto à s fábrioas e nos centros de recreaç8o, ra Frc-Ulça é . ~ll
mais utilizado nos mci os rurais (, Os "Foyers Rur-a í.x" Levam-no
tedas as províncias.

Na InglDterra o e~prêgo do~cinoma é bastante
desc..nvolvido sendo qua e o sempre empregado na o s6 como moio d(
rocreação, mas também de edüco.ção socio.l e de ensino profissi~
nal. O mesmo acontece no. It61io., na Suócia, na Alemanha e ~
Suiça.

o cinema utilizado Gomomeio de distrnç50 e de
~ '" tedu.caç ao das mossas tr aba.Lha dor- a s se Lmno o oí.nô.a como elen~n (

na difusão de informações c nas :manifestãções da arte Q do pen~.
so.mento modorno" (Manual de Rccreaçãofl- A.Sussokind,I •.P.Marinh
e O.Goes).

B)- O cinema ~ pargues ~ centros do recroo.ç80

, É i~eg6vel que, .no Br8sil,' os dois divertimen-
tos mais popularos aa o o :,C·'.1..t obo L e o cLn ema, A dif cr-ença ostá '.
p em s em que o futebol f'un cí.ona intermi t errt omorrt,e e o cinema c
tinuo.dament e.

No ponto nº 9, tivmnos ensejo do fnzcr alusões
~o c~eminha infF~.til nas ,?ibliotecas, com? sendo uma da s maí..
Lmpor-tan t es a t ra ç oos , A cr i an ça gosta do oi.n cma porque os pers .
n ag en s tàm vida, se movi.c.crrtam , fazem isto ou aquilo; preferem
os :filmes coloridos e, desdo cedo, se identificam -com os h or-o í
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dos desenhos animados. Os filmes para cr ia nca a devem ser' de pc-
qu ena mot ra gom, cem dur a çfio úL8xima de 10 a 15 minutos. As ses .•.
sões tipo Cinean, com dUrEl~<1ode uma her-a e meia, constituem. <:
melhor pr~gra~a infantil. Os filmes de 10ng8 'iEetraibempodeT?- Ln-
teressar a cr.ia nça quando a mosma tom Ul~'1 noçao do r-o spec td.vc c..
redo, como no caso de liA Br-ar.cu de Neve", hist6ria baa tarrt e di -
vulg ada j a criança vai reconhecendo os personagens, quando "po s -
su:i3 elementos paz-a isso, ou os vai .reLac.í, onand o com as figuras
da h í.at ór-fa , ~ pr-opr çâo que lhe indicamos ea da um. Os filmes d.
gr and es aventunas, de "moe.í.nho e bandí.d ot", de hor-oí.s , de gr-an ....
des ações são os preferidos pelas crianças mat or-cs e; em segui-
da,.pelos adolesccntes,sobretudo os do sexo mascu.Lono, As prefe-
rência s do a dul to são, as rIE is var Lada s , girando em terno de eu,
vida emocional; gosta dos filmes que o fazem rir, admira os qu
lhe causam apreon$ão o elogia os quo S80 capazes de provocar'
lhe16grimo.s. "O Ladr80 de Bicicletas",por exempLo, foi um f~;
me qQO, na singeleza do seu onr~do, f~z vibrara sensibilidado
de quantoso aaa.í s't í.r am o -a maior parte dos espoctadores,ao fU
da sessão mal podia dinfarçar a e~oç50 sentid~.

. . . . O SerVi2,o de Rgc::,o3ção e Assistancia Cul~
ra1, hoj e Servlço de Recr-eação Oper-ár í.a t ao +ompo em que ch cf I.
tmmos o Setor de Atividades Culturais, chegou a manter dois oí.:
cui tos cinema togréfi c os, c om m61ia de 60 sessões mchsais , s~me:
te no Distrito Federal; as exibiçõeserGm Lovadu s 8 efeito nOf
Centros de Recreação, na sede dos' e í.nd í.ca t oo , associaç ões pro -
fissionais e.hospi'tais. A seleção dos filmes, sempre foi feita
com~a d ev.í.d.a an t cc edânc.ía , organ Lz.ando-cse prcvÍE.\ment e a pr'ogra-
maçao para um trimestre ou semestre, o que permitia fazer con -
tratos com as distribuidoras de filmes, obtendo-s.e assim pr-cç or
mais yan t.a j cs os , Quando d:.sPus ermos do v6rias unidades de re -
creaç ao ~parques ou CcntDOS) ,prepararsmos o ei~cuito de forma [
aprov ea.ta-lo ,pelo menos , em dua s sessoes por dí.a , uma 8 t ar-de (
outra à n oí, te, pois sem 81 ternr o preço do 81uguel do filme, baJ
x§mos o custo de cada ox.i b.í.çfio , Hé um grande número de institu~
çoes que possuem f'ilmotecas, cedendo os seus filmes com facili
dadeJj: como o Instituto Nací.ona L do Cinema Educmti vo, a Embàixa-
da Amoricans,etc., e quo permite a organização de programas co
bastante economia.

No UEuguni, dur ant e o v or3 o t h6 s essõos .de: 9.,i-
n ema na e proiaii;onde cao colocadas telas e se realizam .oxí.oâ çcc
pública s com grande 'c.?slÊst ênc ia. Est ~i )l'IH í ca est6 agora encon-
trando eco em nosso pófs,;aqui no Di'strito Federal, por cxempl
a Secret~ria Geral do Educaç50e Cultura tem r oaL'Iz ado algu~
mas s essoes de cinema nas praça [; públicos, com grande frequtm-
o ía ,

A par do c Lnema , ü teIevi.s5o, tnrubém pode ser
u~ad8 com ~xitó nas unidodes de recreação. O Centro de Recrea -
çao da Ponha e"&tcvo equipado com um ap8re~ho que atraia consi -
derável númo r-o de interessados, sobretudo quando bavia jogos d
fut ebol.

A)- Generalidades
-.

Poderi2mos diz er quo o teatro nasceu com o r
prio homem que semp.re Eep:~esentQu, sempre interpretou os mais
variados per-aonagon s no que se poderia c hamar o teatro da v.í.d:
No dizer de Eureinoff ~Áe defende o teoria segundo a qual exif
te no homem um instinto de tI'J.nsfiguraçãb,"somos todos a êr-e s l,
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s encLaLmerrt a teatrais"("El te2.tro·en Ia vida").

Pedro Bloch re21izou uma interessante palestra
no Rotary Club do Rio de Janeiro na qunl 8ssim se referiu ao in
tinto teatral do homem:liA eas ênc'í.a do problema, porém, está nc
tato do h omempossuir um instinto teatral. Sim, senhores, "pcrí
vcl como pareça, existe or Lne t'í.rrto teatral O Ôsse instinto ç
too forte que, muitas vêz'cs , supera, sobrepuja-o pr~prio instiE
to de conservação. ~ ê l.e o instinto da transfiguraçao, o instig
to de opor às :fumagcns,recchidas dc fora as 'imagens arbitrárias
que criamos .inteJ;:,iormente, J instint o de tra smutar as apar-ênc íc
oferecidas pelEl na tur cza em 81go de difercnte • .A teatralidade é
pró-estética. Muito mais primitiva e muito mais fundamental qu
o nosso senso estótico. Qunndo um menino veste a r oupa do pai ,.'
põe 6culos, simula um bigode a voz roufenha para assustar 08
criados ou divertir os jn r en t os , ó o seu instinto teatral que c:
guia. Não Ó Li mesma cois G 'que pintnr ou to car piano. ("Le thóc1-
tre dane Ia vi o"}, ".& arte do teatro é 'Pró ..•estéticn pela simplc
razoo de que a transformnçõo que é a essencia de teda a arte te
t.r-aL, é maí.s fácil de realiz ar que a formaç ão - que é a es s ên -
c í.a das ar t es estética s". O s etvogem procura trans t'or-mar--à e, en-
fiando obj et os nas ore Lhna , os aos no nariz, al ar-gando os beiços
desfiguranclo-se, rnutLl.nndo-cs e , 'ta tua ndo-cs c, A mulher ca LapaLo
chega a provocar a inchaç80 absurda c d es comunaL d e sua s pcr-nae
em sua fase dc nod.vado , Tudo isto guí.ado pelo ;Lnstinto teatral.

·É no sentimento de teatralidode e não no utilitarismo d o vhomom
)primitivo que se deve buscar o início de t6das as artes" •

.Javier Ear i,a s refere-s e por esta f ornn ao Blpa-
recimento do teatro:

"O teatro propriamente dito nasceu na Gr6cia ,.
mas SUtlS origens remontam à maí.e Long.In qua nntiguidadB e a Lnda
hoje pertencem ao terreno da hipótese. Segundo esta, seu nasci-
mcntos e produziu. como uma dc:uivação das dan ça s mãg í.ca s , dos ex:
oí.c ãos e representaç ôo s mfmí.ca s Yea Lz adoa pelos feiticeiros (
nr: és das tribos primitivas com a finalidqde de a !u:gentttr os
"'màüs espíritos, o que pz-o cur-avam conseguir combatendo-os com .
suas pr6prias armas f arrt aa. aLs , isto é, disfarçando-se e pintar
do o rosto paro 8ssustar assim ~s divinidades a~versas e fazer
com que alas deíxassem -em }Xl. z os homens , T8is conjuras tomaram
depois uma fOrIT'De esta forma - a parrt omí.ma - su jc í.ta -a certos
cánones impostos pelo costume, Ou de caráter ritu31 - a dqud.r-Lu
um ritmo. Forma e ritmo, unidos já de m3ncira indissolúvcl,pae-
saram a cons ti tuir a dan ÇQ 11 •

A limit ação de e SpElÇOe de tempo do' que aqu!
dispomos nno nos permitem maiores {Íetalh:es sCbre as' apr-ecf.aç oos
a- raspei to dos prImoiros pLl ssos des ta arte tão remota quanto i:
'pr6pria humanidade. .

o teatro (Theatron) adquire, na antiguidade,t~
do o seu esplendor entre os gregos. Sempre ao ar livre,.ora con..;.
ti tuido do uma série de degraus concôntricos, quase sempre cava
dos nas enc oa tn s de uma colina e divididos em secçõcs por esco':'
dar-í,a s transversais, que fi rriam de al,t o a baixo, c omportando i
té 30.000 espectadores. Além das convenções tradicionais nos tJ.
j ea , que permitiam r oeunhoc er- a ccndã.çâo dos per aonag cns re·pre-
sentados, os deuses sompre traziam as suas Ln ai.gn.í.ae, As mãece-
rãs des enpenhar-sm papel de grande importância no teatro arrt.í.go ~
da mesma forma que o caLêado , os atores as usavam para fazer a....
vul tar IDé:\iSa .estatura ,por meio de largas f r crrt os a que se so .
br-opunham altas cabeleiras; a abertura da boca se dispunha à ilJ[
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"neira de porta-vos. Não senda vista a fisionomia do ator,os tr~
ç (J(s do. máscara se har-moní.aavam com o desempenho do pcrsonagsm '
muitas v êz es o ator mudava de mGscara durante a representaçao .
~ principio eram dois os ator' es, maí.s tarde :foram três e fino. j ,

L t t 1-,~.' t' .merrt e qua ro; o mesmo a o.r d ee emponhava suc es sa vamenuc va r-a.oe
pa pe í.a , O primeiro e mais importante era' proto.gonista, osegun~
deuteragolÍl.ista e o terceiro trito.gonista. O cero desfrutav8 Sl
tuo.çG:o r e'Levant ej quer' can tcn doj qucz- dançando ao som da flau:t;'a
O teatro grego estava sobr-e tudo ba s ead o nas tro.g6dia s e nas cc
média s 1 sendo bastante elevado o número dc peça s que chagaram.
té nossos dias, d.asqv..::üs cumpr-e destacar os de Sófocles,Esqui,
10 e Eurípedes na tragédia e Aristóf8nes no. -c omêd.í.a , Coube no
entanto, a Aristóteles estabelecer tIS primeiras normas e regra
para o teatro obedecidas por muitos e muitos anos e que se cn
contro.m exp os +as em sua obra "Da Poetica".

Entre os romanos o teatro não' t-eve o esplendc
e a coTIS aga-açâo alcança dos nu Grécia pois c~do fo i sub s ti tuidc
peLos jogos cird8.c'1.ses. A partir dó Livio Andr-ômâ.co (240 a.C.)
820 a s s.í.naLnda a as v er-dndcí.r-u a representações-teotrais. Eram é"
mados palcos ao ar livre 8 os eapec't ad cre s r íc avam de pé ou de
't.ado s na r-eLva , No transcc-'-'so do 11 século a.C., foram, algUlli[
vôz os , co.;?;struidos teatros provisórios,' doaar-mados após as re,
ppesentaçoes, como o de ~umio (145 a.c-). O primeiro teatro ~
pedra foi o de Pompeu (55 2.. C. ), t ondo ' Cornelio BaLbo con s t r-ú.í
dó outro em 13 a. C. O gesto pelos jogos circenses origlbnou .....E
no 't oatro , "Em 59 8.C., o edil Curiao, querendo superar a sun
t.uo sí. dacl.e dos jogos qu e orgo.nizara Es caur-o , mandou construir
dois teatros de nndc.í.r-a, onoos tadoe nm ao outro • .Após o dr-ama
desarmava-s e 8 cena; os espectqdores por-manec í.am em s~eus Luga
res, mas as suas caveo.e, movidas por meio do máqUinas, vinh?m
unir-se e formavam um circulo no mcí.o do qual eram dados jogo,
de gladiadores. Quatro anos 1118 ii t;:u~de, J5lio. César mandou co..
truir, para os c ombat os de gIa dLador oa , um duplo teatro de ma
de i.r a semdlhante~ por6mn50 movediço. Sob Augusto, o amigo;..,dê
Tauro, constrúiu o primeiro snfiteatro de pedra~ Desde entao,
anfiteatro tornou-se uma paixão para os Romanos;houve~os em 1

das as gr-and ca cidades do império. Os ~ogos vieram 3 ser Ul!l~m
poderoso de atrair c impor a civilizaçao de Homa à s popu.Laçoo.
vencidas. O mais célebre dentre ôsses monumentos ó o Coli$eu,
anfiteatro Flo.viano,< comcçn ôo por Vespasiano e connLuf do por'
to; pod í.a conter 87.000 resp,octadores ou mesmos , segundo outros
100.000" (I1Geografia,Hist6ria e Instituições ,l--Lom3nt3sll-August
Magne). '

Após um p er-fodo de d ec ad êncín que a tz-av oása v
rios séculos, o 'teatro começa a ressurgir,sobretudo na Inglat
r a , a partir do século XIV, par a alcançar o seu esplendor com
Sho.kespeare (1564-1616), que assinala, com 8S suas numerosas
peç3S, uma é~'a nova jn r-a ) teatro. Após a fase Elizabetana,a
média da Arte, .quc domina n Lt.aLâ.a at6 fins do s écul.o XVII;a
média Francesa, carac;terizando o romantismo de fins do século
XVIII até princípios do XIX; o Reallsmo com Ibsen; o Naturali
mo na França com Zo La] e o Expr'essionismo na Alemanha com Glc.
Kaiser, caracterizam as principais eto.po.s da ev'olução do teat
clássico. Mas ês t e , sobr.etudo a partir do início do século
CU..TSO, perde terreno 6.!,l)3raum gt}nero que surge ava asa Ia dor-am.
te; o teatro r-ev í s t a que, em nossos dias, domí.na quase compl.c
mente os espetá cu.l os t ca t ru Ls , do Follies Bcrgôre de Paris, é
Ziegfiolds nos Estados Unidos aos teatrinhos de Copaca bana s on
contrando grande reoepção por parte do público em geral.

o

'" No Brasil, o testro onc orrt m a sua prd.mcí.r a
nil6estaao, nos cut oe representaQ.Gs por iniBi$-.,tivQ dos j esuídia::.
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derrtfio de seu programa de ce t cques e, A evolução do teatro em n c
so pn f s °encontJ.\i:l-se na gi stralmonte sLrrt ot í.za da no pr-of'ri c í.o que
Silv'io Romcro cac.r ev eu par-a "O Te8.tro Brasileiro", de Henrique'
Morinho, expressa em sete períCJdos:

1- primeirCJs germes dram6ticos referentes nos
nut os Levado s a efeito pel"s jesuítQs; 11- o verdc\de-irarJlent'e i-
nicial com Salvndor de Mes~uitQ, Joi6 Antdnio Corr~a, onçalo
Ravasco, José Borges de Berros e Hotelho de Oliveirn;.III-a co-
méd.ía e Q trclgédi8 áo g~sto portuguôs,sendo o maí.o.r representar.:.
te Ant~nio José da Silva; IV- a tragédia ao gesto cLá as í.co ç com
Alvorenga Peixoto, Nascentes Pinto e Oderico Mendes; V- primei-
ro momento de cr í.açfio r-omânt í ca , corn Domingos J·osé Gonçolves de
Magc,lhQes, Norberto Sj.lv.~~f ';rqixeirn c 3011S0, Luis Car-Los MnrtiL
Pcna , perto Alegre, Ant·jnio Gonçalves Dias e Paulo do Vale;VI -
segundo momento de cria ç50 r-omân.tí.ca , cümJoaquim M8nuel de Mc-
cedo, JoSD de Alenc8r, Agr6rie dc Meneses, Luis Antenio Bour -
ga Ln, Quintino Bocn í.uva , Pinheiro Guimarães, AquaLee :larej50 ,C<::,
tro Lope s , Mctchodo de Assis, Aug~sto de Cas t r-o, Clement e Falece
Sisenc.udo Nabuco , Joctquim. Serr8, Constantino José Gomes de Sou-
za, Franklin Távorn, Csrneiro Vileln, Antenie da Cruz Oordeiro,
Barata Ribeiro, Babbá s da Costa e Erhesto Fcrreira França; VII-
:tJerceiro momento da criação r-omân't í.c c e início de algumas tentE
't í.va s nnturalistas; com Oli veiraSobrinhe, Domingos Olímpio ,FrE
ç a Junior, Artur .1Izevedo, Pinte Pacca e Aluísio Azevedo; VIrI
Reo.ção idealístico-simb:::Jlist8., com Coelho Neto.

Em nossos dias, o Serviço Nacional do Teatro ,
6rgão do Ministério da Educação e Cul tur8, o Teatro Expcrimen -
tal do Negro, com Abdias Nnscimonto, o Te8tro dCJEstudnnte, core
Paschonl C8rlCJs Magno,,,,e o Teatro do Estud8nte de Pornqmbuco,c(
HermilCJ Borba Filho, sáoos esteios do tontro c16ssico no Brasj

B- Q teatro nCJs p8rgues Q Qentros QQ recreaçQo (1)

Nos porques e centros de recreação, o tontro j
f'an t í.L encontra a sua grande. oportunisade, partindo das histo
rietas para chegar até as dramntizaçoes.

1- Historietas-

Nos parques de recreação é a hist6ria infantiJ
um dos recursos mais Lrrt er-os eurrt ca par-a a formnção d e gr-upo sj r-.
quf sã çâc de conhec í.men t os e de boas a t í. tudes so cí.a í s , Também a-
qui devS o professor ter sempre em vista a finü1idade,princip9]
r-ccr-ea çao do ospíri to. Todo oC":cidado se ;torna mistor para na;
a transformar em pr oLoçfio de moral ou aula de conheciment os ge-
rais.

Uma história é 8.empre um recurso poderoso qUU!
do as crianças, con sada s de out.nas atividades, começam a dispe!
ea r+e e . Otl.'~ indiscip1inar-se, abandonando o que faziam e por-tu;
band? os outros, aind8 interessados em sua ooupação.

\

(1)- Este item contou com a vnliosa colaboroçso da Prof. Lucia
Bica do Alenc3.stro.



"

-1?;-

Par-a co nhcc er- melhor ae cr in nça s 1 si~o Lnt er-ea-
santes os hist6ri88i.aventD~~}~ por ~ns, ou. apc:r:-as LnLcLada s 'EQ
10 professor. Aí. apa r ocom IutlêLcm.ente S1)[\ c apa oid ad e de o t onçao,
de r-a cí.c cLn.i o, de imagincç5o, vocé1r)ulir:i,0~ per-o opçào e disorimi
naç30 vismüe auditiva, g:t'1U :::e Lne t ab í.Lí.ô adc ou de a pc tLa e
indiferença ,preferônoio.t Lr, ,'Ji'eSSes e ató pr-ob Lomas e oonflitos
da aLma infcntil. '

Devem-se evit~.:ir correções r 9,ue pr ojud í.cam a c.§.
pontaneidadc combE.i!'tlçamc. c r í.ar.ço, As c or-r eç oes , quund o indis -
p ensGveis,poderGo sor feitas ppsteriormente, em hí.s t.ór Las cont.§.
daspelo professor, ou :,:lOr meio da c r ft Lca dos companho.í r-oaç o qie
evito o ombar-a ç o causado poLa certeza de Lnca pac í.dad e de expres
soo correto. O prd nc í.poL aquf 6,' ainda e sempre, a livre cxpr ej;
,.. d 1 I' , Lnst t ..sa o, c, g,Uê1 EI a.nguag orn e apenas um aris .rumen o e CUJO arapoz- -

tttncin na o pode ser c o.l.ocadn nc í.ma do fim em vista.

Quancl) o. história é contado. po10 pr of essor, ês-'
ll'e dcve procurar' expreSS<rl1r-se com cl.ar-oz a e niC,turalidade,além
da correçõo indispensável., EvitG.rpalavrcls desoonhecidas, e,qum
do aLgume é necess8rit,l, explicar sou s Lgn.íf í.carío, _.

N[rü.s Ln+or-casorrt o sbrs ;j hist6ria em quetl cri
ançn par-trí cí pa , Cnbe 80 professor evitar, t.an to quarrto possível
que a crianço sejo apena s espect",dor d e sua s ha bilido dos , POderá
auapcn den a histçria par-a que elo termine, se j2 o ccnh cce Jpod..s
1"6 pedir-lhe que adivinhe o que ::,sts pa r a a corrt occr-j ou que doci
de. eLa mesma o destino de seus pcr-aonag cns , I

P?dor6 ...vnr ía r- o. a pr-es ent.cç âo do. his~óriG',8wne.!!
tE,lido o ssim o s ou .í.n'tcr-ê se e , So us ar- bonecos e ac.cs s ó r.í os ,logo
conduz í.r-á o grupo 80 inter(3ss e, pe Lo t ca+r-o de bone ccs 1com ges -
t os c canções, chegorá em 8S or-Lan ça e 8S dr-amct í.zaç ôe a mu.s.lca -
ô:os, ao t.oat ro de L18scorns ' mfnrlca s , Podcrá D 'presentorhistó -
r:b s em oapf tu Loa , o que es í.Lmu.Lar-á a fro~u2n.cia ooporque;sno,
cnt.r ctcn tos meí.s Lndí.cnda s p~l:C'n os meninos com Ldad e acima de oi
to an::s •. Neste coso, os capítulOS poderso ser cont a ô os 'tod os PSl
10 pr of es aor , ou cs.da um por um criança, .í.nvorrtedos ou conheci-
dos de cntemso.

. "" Termilla ca a his t 6ria, é s eJ/ilpr€ in ter es ~an tê f§!.
zer apr e eu} çce s e dcmentári os, que d esenvolvom o e spír~ to o.dr)
análise" de cr:ftica sã e levam a c onc'Lus ôç s próprias.

Pode o pr:::>fessor contar fatos reais ou imagi-
n á rã os". Um jornal falD :".J, emque cada um dará a sua notícia, é ó-
timo fo.t:::rc de sociabilidado e de desenvolvimento da faculdade
de expressão pela palavra. Histórias antigas, folclóricas,ou fa
tos históricos, hist6IÜ.as de fadas, tudo pode Rer apresentado ã
crianç-a, desde que s e estabeleça, sempre clarament e, e limi t.s e
real e o imaginário, o verdadeiro e a ficção. É importante nao
enganar para que não s o par-ca a c cnf'Lanç a da criança.

Nos primei roo anos, a fant asia da oriança 6 i.....
1 imi1ted::j., tudo para ela é possível, e se lhe torna extremament.o
difícil estabDlecer a diferença entre a realidade e a,imagina -
ç ác , daí ser a fantasia ~ acidente noz-maL desta i:180.e, aos po!:!:
co s desaparoce, à medí.da que vai surgindo a c :;n8ci ôn.cí.a do ver-:
dadeiro e do falso. Nesta fase, 6 importante, evitar as histõ s:
ria s que a t erro±izcm, emoci onem OL1 ponham em evidé)ncia a speckq s
dolorosos ou tristes da vida , por quo é corto que as histórias e-
xeroem sÓbre a er ían ça uma Hb.fluência extraordinária. Ê not áve'l,
a te:rJ.dência.que a cr í.ança t-.;f!l dc~sc ident LfLca r- com o heroi da
hí.s tór í.a e os demais personagens com os do ambi..nnte que a carcai
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TIa i , a responsabilidade d.o~professor na escolha dos temas :Q,elo
alcance que terão nas r-ea ç oe s da vida i~fantil.

É preciso, na tur'a l.mm te , relacionar os tipos
de hist6ria s às Ldad co o Lrrt o; esses dos ouv í.nt es , Assim, suc ea
sivame.nte, Lnt.er'e asam às crianças: - -

1)..;. as hist6rias que se referem às coisas que,.:

2)-

~~:
as oercam;
h í st órd.a s da vida dos animais e objé tos a
nimados; .
hist(~rias de a v entuâa s j .•
hí.s tór-Las de t erras e 00 st'Ul\les distantes.

Às V~ZBS, a criança se interessa tanto pela
hist6ria, q ue deseja ouví-la mais de uma vez; nã~ bá· inc onv e :..
niente em r-epot í.r , desde que se consiga interessar tambêm os
outros ouvintes.

A posição daê crianças e o local tambóm influe
consideravelmente, na a ce í trçao da história. Convóm deixá-Ias ~
vontade, sentadas no chão :..u em pe quano s grupos junto ào prefe,g
sor, em ambiente tranquilo e ar-ojadc •.

2- Dramatiz§.ç,õcs

As drama tizaçõc s podem ser levadas a efeito
pa r t í.ndo de:

,

- Atividades domomento-

Com; t~clas a s artes, a" criança faz ·teatr·() oapon-
tâneamente, desde mu.íto pequení.nu , emp.roat ando vida a todos OE

obj etos que utiliza corno brinquedo, t:rmpsfigurando-o$ e' a i.r-í.
buindo-lhes qualidades que s ó existem em sua imaginação. Pode c
professor explorar 03tn tendência natural, desenvolvendo suas
pOS sibi lida dos e .hegando, por meio dela, ao t ca tro p·ropriamen;..
te dito. A criança pequen í.na dr auat í.àa os fatos do todos os di...:
as, sempre com aqucla necessidade psíqUica inconsciente de ana-
lizá-los e integrar-se no meio ambá ent ot f'a Iar ao telefone,dar G

receber recados, cuidar dos filhinhos, sair para o t.r-abaLhovfa
.zer compras, dormir, alimenta r.,..se, enfim, tudo ~ exercitado con.
a 'dramatização. . .

Ri st6ria s conhecidas.

Contando uma hist6ria ,poderá o professor chc-:
gar +ambém ao teatro, sugerindo que cada um dos pquenos ouvin - .
tes seja pcr-s onagem, Empr-eatan do-cLhes panos coLor-i.dos e alfine-
tes,para que se car-act er-Lz.r': , convina.ando-os B confeccionar m8f:
caras de papelão, poderá deixá-10s viver, livremente a hist6riã
conhecida, sem de-corar papeis,e vê-los .s gí.r , cada qual, dentre,
dos at í, tudes que se es poar í.am do ...personagem que vivem, ·ontrosag
do perfeitamente os fatos do enredo.

- Cantigas ~ ~-

AlgUill2cSde nossas cantigas do roda, prestam-se
mar-av.i.Lhcsamcnto paro. dramtizaçõeE?, assim a "Linda rosa juveni ,
"Eu seu pobre.,:E0bro,pobre ... 1I ,otc. Tem,poip, o pr-of eas or de. pE'_
que de recrcaçao,amplo campo de at í.vl daôe s na dram~ti0açoes,qu(
bem aprovei t ado , será ótimo proc eStiO de levar a criança ~ com -
preQn'são das na is ,diversas si tuaç êB s sociai s, e vencer suas ini
bLç óe.s , a rC'liVIDr. sua 8 experi ôncía s , '8 cont omp'Lá-d.a s , !bev2.ndo-~
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GS suas ilHtimas coneequônd<:1S, â adq,Uirir c onh oc Lraerrtoe ç c t e ,

3- l.~?~tro ifl2 ['tU til

Pí.na Imont e , rco.nihdo tado.s as a t í.v.í da dcs estu-
das ?\nteriorme~toY vamos cn corrt ra.r o t cà tr-o ç quc OCGSi0118.J"r:,.Ec.:;}01
si s ó , motivaçpo ba atr-n t o para qUQ' as crianças se en t.r-cga e aem
entusi8.stj.cp,mento a tÓclas as demais a t í.v í.da de e, se elas a ca se
:rrecisassem de mct.í V8.ç ão.

De fato, faremos t.r aba.Lh os manuaí,s e onf ec cí.onr
doe bone cos c acess6ri os ~ lcvanta.do paLco s e tablados, costurar:
do indumcntârias, a í.noa Rara os trajes o canários, deaenha r omos
e pârrt a r emos t contaremos e ouviremos histórias, quand o tro.tarmc
da - peça a ser apresentada; :faremos mú sLca , dançaremos e modela-
remos máscaras, inteiramente Lf.vr es , caôa Um ocupando-se cota
que lhe par-ece mais interessante e todos harmoniosamente vã sane
ao fim comum: o ospetáct1;le fi'J.al.

Tratando-se de recreação Lnf ant í.L, o 't ea tro
apresenta-se logo em duas mcd aLí.da dos d í s t.àrrta s r o teatro feite
por adu'l t os , para crianças' G o +oa+r-o feitq pelas crianças •.

0.)- Teatro t.Qitq, 'por adultos para crianças

Profi ss ional

Inicialmente, 6 preciso acentuar ser Lnd.iepcna áv e"
que· O teatro, para educar; mantenho-se em elevado nf ve L a r tIs t í

c o, Precisa des~portar cmoç oos estéticas, a fim de quo vpr ovo que"
realmente omoçf o no cspo ctador & N88 6 adm í se ível o conc ei T.8 u\
que pa ra crianç ae QqualQuer coisa serve". Ao c cntrário, 8l:ment
o quõó de mol hor é desejável ~)ar8a e r í.ança ,que não se ô ovc a '
co s tumar- à medic;(,~ridade e ao srtificialismo. Um8. po ça r eeLmcnt-
boa e bem apres.::tfh'1da, agrada aos espectadores de ti"id8S as .í da-
.d es., Entr ot an to ,:6 rI' cc i f~O levar em co ns.í d.eração a ps i cologia
infantil o cc;1)e ao eduoador a r-capcnaaba Lí.da do dos i;erúas qu e a-
pres cn t a , Pr ccnch em pc r f o í. t.amcn te tais ex.i g ênc í.a s alg1..wsfilmo!
de Walt :Oisnel, o ~;oatro de Bonecos de 'Pod.r oc ca , que e s+c+o a q:
entre nós, Nao há n oihum mal em que Wna criança não ent or.oa ti
das as pa Lavr-a s de urc'''. pcç a ; se o qu o se passa no palco :f~:r,ba:
t arrt e in:t erc~e sarrt c par-a captar sua a t cnçâo e marrte r em a t t.v t.da-
de sua i1mg~.n'3.çâo , Se não compreender bem, .podL:·( para repetir
o eSl)c;tcic~..Lc,~ e, na e cgun da repr'Jsentação, captará o que lhc f~'
~iu na pr-í.m eí.r-a , ou então pedirá ao professor que lhe explique
esta ou aquela passagem.

9s profossOres poderão entrar em contacto com
comparih.ín s teatrai a , como c Teatrinho Gibí, com a Sociedade Pe s -
t aLoaz í , com o Serviço Nacional do Teatro,. a fim de pro po.rci.c -
nar? aos pe qa cn.í.n oa frequenta,dul.~cs de seus parques, espctáculo,
teatrais organizados por profissio:r1E;l.is.

- E,scolar
""~ de suma importância no interior, onde nao e

gam as companhias t.ca tr-a í se, nOSdO caso, nos p8.rquesde .rccr-e
N - , .1- 'tÇaO d08 boí.r-r os 3f3st3dos 'zonas pobr cs , onde o teat:t'o c::pra·

car~ente iJ}8Cessí'lTc;l_às popu.laçõesc O rú.blicc adulto de ho~e:,- :Sl
Brasil, nao t eve ~~oatro in:f2x~:~:i.l c;lJ..Gndc c rLança , COmO e.li'_1.~Jna
t cve n enhumacu tz-a arte (c:x; c >·,·:..:..~nd,)r.a t ur-aIru errto , as aulas do TL
eí.ca , .01.t:!.:).') , em r;oraly póa ~,_,rJG~eminú'f>;:r'a,:1o.8e. 88sj_mmosmc
em certas classes sociais), s/)lL2nte agora c:stá :fazendo sua for

I
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mação estética, daí algumas gr'and es dí.f Lcu.Ldad os dos
do nosso tempo.

artista, ....

Problemas_a fOC8}~J..3~e~

- ]ã moral

Ét . t 't . -r • , 't í O·aca e os, e a ca , .Llgam--sO a.n lInane1tC:. as-
sunto agora se torna delicadlssimo. For meio do teatro todos
os ?onhecimontos podem SOl:~·!:t'ansmitj_dos,. todos os problemas a-
na L'í sa doa , tÓ'das as situaçoes ví.ví.daa, Ainda aqui cabe ao d.í.s-,
cernimento do professor o que devo ou não ser apresentado e a-
té onde se pode levar um toma" EvidentelTlonte, tÓdas as d ocLs ô es
levarão em cons id e:sação a pLa t é ia , flua eu.L t.ur a , suas possi bili-
dados de compreensao c assimilação,etc.

~ bo:n ter seúl:;rr:'cpresente que um choque paí
quico aos 4 ou 5 a ;.os "pode durar t&.1.a a vida. Sempre que uma
cr í.an ça so apresentar a.aodr-on tada , é pr-c c í s o explicar a verdo.-
d <3, par-a que ve j a um f c. iômcno no.tur'al na causa de s eu Isus t o, O
caso é mais sório, quando a criança par-cc e gostar da qu.i Lo que
assunta.

Geralmente,cara8 pintadas, barulhos muito far
tes, monstros, ct c , , aterrorizam as cr í.anca s mu.i to poquo.n.l.na s .-
Eútretanto, "o medo ao medo" dos 8':.JJ..tcs 1 se podemos dizer as- _
sim, 6 oapaz de prejudicar o inte.:'(Jsse da criança pelo teat;~~,oo'
De f a to, se form os excluir da, po ç a tOda s a s cenas que POC.01U2--
't cmorLa ar , as lutas e os con t r-ae+os , que r c st ar-á do teôtro"(.i?2i.-'
rece-nos que o normal é familiari:..381' a cr-La n ça , aOs ·()OÜ.COS)com
a r-ca Lí.da do, ox·plicando-lhe, de an t.omào e sempre Coue-possível,
certas pa aeag cna , para evitar o v modo , que é muito perigoso no
teatro, onde as emoções são tddas muito mais violentqs do que
n é? vida r cal. "

- Dfj linguagem-

convém lembrar aqui que,quando llina pessoa sonte
que não ó observada, e s quooo-e o de si mesma o vive mais intcn-
eamcnt-e, Aos qua tz-o , cinco,seis anos 7 qualquer crí ança dramati
zanúo ccrrt í.nuamente, fala a Lto, Depois, continua a dramatizar
baixinho, consigo mesma. J lingo,;agcm da criança, mu.itas vezes
encerra em sí tecla a drc:iuti3ação de um acont ccimcn to: ted'a ~
ação se t.ra n af co-ma om~)[\Thn.YrQs.

VocQbu16rio- ~ pois, instrwn8ntal. Deve-se
deixar a criança livre n<.:TEtUJ'mrSeu instrumonto. Corrigir-lho
a linguagem emdo't.rímen to :~a8Ç&O, 0 dar mais importâu.ciaao lnQ
io do _~U? ao fim em ViSt3. É.atrap~l1;-á:-la por. C3US~(.? detalhes
aooun cs..nos. :Fodcremos.t com Ls to , lnlblr a cr-aança , lntorrompet'
um processo de expressao. Usará o educador linguagem correta 0,
ouvi~<lo-o, a criança 'irá ai.)·erfoiço~,.ndo a pr-ó pr-La linguagem in-
sensivelmente; p9deromos usar as lx..La vr-as que ela us a vma s de m2
d2; CqlrJ:DotO.Se imitarmos os erros das crianças, elos se fixa -
ra o ,

A gíria- Surge aqui o interessante pro blema do
uso da gíria. Proibir?Admitir? A gíria Ld crrt í.f'Lcn r~1;)ÜIGmcnte
as pessoas, liga os que a comr.1t'ee~ldempor La ç os de afinidFtdes

"t'



indefiní'/eis, relacionados a aoncei to de grupo, de familiarida~
de, de segredos profissionais .•

Algun3 de nossos melhores educadores confessa-
r am em mos? redonda realizada há poucc tempo, que 'procuram ou -
vir como falam os alunos, }rincipalmonte os adolescentes1 e, às
v ôzcs , empre~am seus termos, cnco nt.r-an do neles elementos )reci~
sos de Lí gaç a o,

Econ~mi.2.!

Qual não seria umprob.Lcma a focalizar aqui. Já
vimos, quando trGtnlJlOB de dz-amati ea çóo a , que alguns pe.noa col o-s
ridos podem sugerir todo um guarda roupa teatral 2. irílé::tginação
Lní an t í L, QualqtJ.er recanto do parqu,.epoderá ser um palco ao ar
livre, e os espeetodores se podem distribuir por tOdes as árvo-
res ,postes, c&.rcas, espalhar-se pelo chão.

h 't Lv í.d . '"'.J..0

~.ss a .ivi.oa oes rnanuaa s e a r t i.s lJ1CaS proverao
toatro de t~dos Os accss6rics que so façam necessários,

OrgaJ?ização Si2- e~ ctâculo

0'0 d ~ d 'tmaxamo e duro ç a o e ca da a o,
sar~ deve ser de 15 a 20 minutos.

para nao can-

Ajustar o a r gurnen'to às pos s í.bâ Lí.ó.ad cs locais

- A representação podúra ser dialogada em nar-
rada. Ser6 narrada quando um Loouto r vai reei t ando o ar-gu.nont o
com fundo musical, 'enquanto os por s cne gens se mcví mcntam no ri t
mo da mús Lca , Será dialogada,.. quando os atores recitarem 'OS pa=
p e í.s ,

- Eseolher alguótn para se encarregar das cor-
tinas, mudar os eenário~ e cuidar da ilmninação •

._- EneeLa.r sufic:'.cntemente, vigiando os luga -
res e por-aona gcns , o silêncio durante a f unçâc , a hora exata. das
mudança s d-e cenário, luze" o cortinas.

- Inioiar o espetáculo çom música alegre. Um
piano, se não fSr possível uma orquestra. Umc.vitr::;la, se não
f ' 1 f\,. C . h f- t . o •01' poas i.v e um mUS1CO. aill)a1h as, .tau a s , ponocr.r-os ; mar-acaa ,
gai tinhas de booa , prestam-se a dmí.r-avc.Lmcnt o para c iar ambien-
te. Os executancttes, ccLocaôo s" ,de modo que pcs sam '!fer o que se
representp, são 6timQs para facilit3r improvisa~5os de acdrdo
com a c ona ,

Preparação ~Q programa
- Começar com .uús Lca - luz acesa.
- Torúlinadn a .nús i ca , dÍlLlinuir a .í Lumí.naçé o da

aa Ia c iluminar o c onário;
. - Um paLha ç o , ou um pcrs.ono.gcm apropriado,cor-

rer~ aS cortinas e concentrará a atenção do ~úbli~o com brinoa-
dcí.r a s e aa.etftotas • .A.nunciar6 o primeiro númcr-o , ou o pr í.mcar o ~
+o da peça ,. se ef:1ta f6r Lon.,a ,

- No intervalo, aCQnd~r as l~mpadas da sala.Du
r-arrt e 8 represontação o amoí ; te: não fioará Ln'tcí.r-amcnto às ascü
ras,lé!mpadtts laterais ou Illm8 lámpç\d~ por tr<az da pLat é í,a impc::
dirão a compl~ta obscuridade.

o
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- No fim (1'0 cada ato- nâo
p cr-mi til' comc.rrtár-Loe , cumpr í.,n..m to s ~~tc.

t ' .oca In~.S;LCJl ,para

, S~m~te quando tormina o intorva10,antés de
a~r~r qs eo~tinas pa ra a s..:;gund~partí.), pOdur-sc-a apresentar
muslca, a f1m de atra1r a ctençao dos espectadoras. -

- No fim do ú1timJ ato, acende-se a luz depois
de cair o pano. Os pcrs~nagens todos apardcam para saudar o pú-
blico.

- il.p2gaill-se as $uzes
't c rm í " 1de -quo CrHlln)U' cs poua cu o.

laterais dQ palco,indício
,

- Eav~ndo aplausos insistentes, podu~~o as pc~
sonagens aparccur umis uma vez para saudar o público.

- Pr: gramas d os cnhado s , c.scri tos ~ m.ã'oou mí.m,'
grafados, poderão sc:r distri bu.l dos ao público a i!tcs do cape t6.c.r-
1o"

Como escrever .Q e.)IUpor pcças.E2~. crian,çp.,.ê.-

Fazer um plano, escrever o sumário, e, dos do a
pr-Lmo ã ra cena, cuidar de exp~r 'o 8SSuntO •. As crianças não gos
tam d.c hí.s t cr í.a a paralelas, numa só ~),-::Çéq prGf'erem uma única hi
t:5ria, on f cLxarido todos os p cr aonagcn s , c orno os clássicos. -

- Por mcLhor que seja uma peça do porí to de vif:-'
ta literário, será má como teatr,o, s cmprc que os espectadore~-
não' fiearem Lnbor-oeaa dos e co nv.rr saz-om entre sí.

da
Os

- Indiquar,desde o rçswno, cena por cene,e 8 sal
e cnt r ada dos pc r s cnag c ns ~ ó importante indicar com cLar oaa"~- -
tCinpJS c 2~.8çao.

- Descansar a Lguma e heras o r-c t.omar o projcto.G "
rigir '.::, se quiser, oacr cv r as f r a ac a !und0iJlontals. T;.:;r orrt áo "
,CJ "connevas", que, a r i.gc r , ba sta , Sü quiser, fo.zcr, ô cpoã s , a

"" :1._ ••....• r<:::'-' d f' -.t ir",O.<.:.1yC\J .0 J.nl va ,

- Não f'az cr- ccí.sa s literárias, que a criança,gc
ralmcnt e, não a pr oc.ia , Ter em vista formar o censo artístico -;
moral, s cc í.a Lj a inteligência, o tc , , lTIpS n5c transformar suo. po

I' '" .J., d í r tI' _.ça em 1çao • .e; l111sp:;ns2vol wn raba hCJ CU1dadoso.

- Escc,lher temas simples - sgitar vulgaridades.

- Ln't r oduz í.n ação c rapidez. Bvitar m-Jh.61ogos o
di61ogos intor,ni.náveis. Ativar r.s pc s ona gcns ç . faze-1as entrar
c sair muitas vêzcs, c or-rcr , transportar COiS80, perguntar eqi
sas aos oap cct.ad or-ca, -

- Anal.Laa r d.ur-arncn't c a sua poçc. Doixar fi6ar a
'Penas o essellci aL, Suprimir personagc:ns inúteis c descrições.
Encurt8r as frases dos dinlogos. Se ficar muito curta a peça,
acrescentar cenas moví.mon ta das, sempre cuidando par-a que +udr.
Se cn oamí.nh o normalmente para o fim .•

- Escolher cenários simples e Dstilizadostaccs-
s-Srios bastante grandes, IR:Ta que sejam vistos '8 distf.:ncia;r0E:'
pa s cOlbridas c i bcm c ar-oot or-Ls t.í.c a s )ara ; cad a personagem.'
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- Nã'o permitir que o mesmo pelBsp.n;?lgcmfi,que
em oena durante muito tempo; a.pena a o suficiente oar-a que a
e.rí.an ça .~ssim~le o que está acontecend.o e se prep~re para, o,
que a conuec cr-a depo~s; ela gosta de prever o que 'Vai acontecer.

'" -' As criança s preferem cenas bem ilumi~;:".a,das,
nao gostam de cenas noturna,"!" Se forem Lnd í apens áve Le , fazê -
Ias curtas.

b)- Feito Pela s criança s

Nocessic3.ado do expressão livre §& criança

Aqui, tanto ou mais que nas outras artes,é im
po.rt ant o permitir à criança inteira liberdade de ação., Ela mos
ma estabelecerá os p:;..'incípio6 dentro dos quais deve manter b'
seu ,teatro. Poderá o professor auxiliá-Ia técnicamente,quando
solicitado, evitando fuzer preval~cer e seu ponto de v~sta.Po-
d? o teatro ja r t í r da dramatização capon tân ea ," como vimos ant:9.,,
r-i.or-men te ao estudar a drama t.Lza çâo de hist6rias,. e a mesma ne
Elessidade psíquica que leva à dramatização leva naturalmente -.

, , . ,
ao teatro.

Apreacrrta.. grand es oportunidades de educação,.
reunindo em si tOdns as demais mé:.~ll.ifestações expressivas da
~riança, desd.e ~ linguagem. até à reais' c oíiip l.exa forma de at í.v í>

daôe plástica. Daí. ser o teatro urda atividade d e alto valor 'nà: .
formação estética e, nesta quaLí.c.ad e , mais uma' vez ,::.t vamcs :enco,n ,
trar, imprescindível, a liberdade de expressão. C±ia'r o v:Lvcr ,
tipos, por meio dolos com')ensar dei'iciências da vida rbal, des. -
Viar de si para os person;gens as rea~õos dos eS'pectado~es~a~.-
sumir com 51es atitudes que não ousaria assumir na vida real;t~
do isto é de grando Lmpor-t.ân eí.a para o equilíbrio elnocionaI.· .' e
a perfeita integração da criança no ambiG~e que.a cerca.

\

Deve o pr ot essor, pois, limi tar,-se à assis tôn -
cí,a téGnica epe18 cont'inuidadd do trabalho, manter O grupocoQ
so e entusiasmado. Precisa' conhecer o material e a técnica.a
dotada; aconselhar o melhor uso de cada coisa. Supervisionar· ã
escolha das peças1 pelo grupo, intorferi.p.do quando uma escolha:-
recair em peça fora dos recursos locais, .ou Rropondo modí.f'Lca -
ções p3ra adaptá-la a 6stüs recursos, sem.pre expondo as razoes·
e deixando que o grupo decida. Orientar as pes qu.i.a as que se ..fi-
gerem ncc eesár-La e , s~bre estilos, m.úsicas ,ceno'grafias, etc •. Dir,i
gir os en83i08, oriontar a programação. . .

Não p~~erQmos estudar aqui a técnica de cada
forma de teatro. Passaromos ao ena s em revista suas característi·
cas gerais e oportunidades de-apresdntação.

~eatro de bonecos

Dentro dôste critério, o mais importante par~
o parque ,<lerecreaçao é o teatro de bonecos, que reune tCdas as
quaLi.d ad ee edUCacionais que se exigem do teatro para crianças 1

a van t agem de ser cconômí.co e não exigir materiais de difícil
obtenção.

De fato, a livre iniciativa, a fantasia, a cria
ção, a ativi'J,ade manua'I., o +r-abaLho eu. colaboração! a tra~sfe .
rência da oor-aonaLí.d.a de do at9r para o boneco, al;Lt"y[!'·"sea fac,2;.
·lidao.o comque se pode obter r9talhos ooLo r'Ld oa , jornais velhos,



. ,. De ~~c3.asas modali~ades do tDa't:-r.ode sombra,a
IDalS ~ntercs~~nte pa~â o parque de ·::r;cre~ção é a sombra v í.va'
c ol or-Lda , ob ~lda pe1:©movimento das crianças diante de UJ.1l' len
çol b~m estlcado. pq~ um pr'o coaso quaJ.quer, ilum:tru3.das por tras-
por Làmpa da s coLrLdag J e movl..-hon·~ando:;;anos coloridos.

- . Não fecomohdam08o telt:t.ro q.c sombras obtidas
d? ~l?ura s :::-e?ortad~§ em CEn t~lina, que: já apaos cnt a t6cn:i.na
d::j..flcll, oxt gí.ndo gr.áfide paciencia e ha bilic3.ade dos mavim.eni;.q-
dor e s de bono cos •

Teatro de 'mari onetes
...- -=- r:c~~m~~fupela dificuldade da técnicá de, moví.mcn .•..
tação dos cone oos'; l1ã€> accn acl hamoa mari onotos , senão como br~
qu edo , sem. p::eoDupaÇ.ã~ de apresentar peças, à que exige também-
grande ha bí Lãúa do dq parte de .quom 1nes empresta movimento.

Teatro de máscarás

~ "tambémuma modalidade interessénte de tea - "
trf feito pelas crÍé~fi€Jias" E18s mesmas poderão oonfeccionar as
sua s máscaras e aquºl~ s de grande timidês, que não sé ousariam
apresentar de .rosto €!:escoberto, encontram aqui, como no t.oa tr-c
de fantoches, a. sua §portunic1ade de apresent.ar-sc com sue;8SSO
e ven,cer ~uas d~ic1.:·1§.ades. Exí.g e , con tudo, mais recur sos do ql,
o teatro 0-9 mrlonü-gês, tais como fan\asiae, cenários muito ma-
iores,etc,

. :Po9:@i-á ser usada em qualquer das técnicas ·a"nt.:-
rior es , Entretantp, ~ interessante que se f aç a um teatro oap e -
cí.al.merrt c de pantom:i:ffi.á, para não limitar os demais aos r ccur so.
permitidos,à pant~)m:i:ma.A criança pr-ec í.s a de um recttad::n'" aL -
guém quo va -cont.and q a história à módida que os per eone gens dai
Çam, para que ficlu.C tudo compreensívQl. O. teatro de pant ocríma j
va a resultados intêFessantes quend o aliado à dança espo.ú~t1.riea~

4- Q Teatro ~ re~feação ~ra 2 B0ulto-

• 11@ Teatrd deixou mddernamente de ser um Luxo
um divertimento dos Ficos para tornar-se um grande ihstrumen~~
de educpçãoe recrcl§. Arl,Q popular, e das mais àn t.í.gas , "o pal-
co é uma tri buna qUê di vort.c e semeia, a um s 6 tempo, fecundos
conceitos e lições, Recessários à compreensão dos mais variadoc
probl emas sociais" {§ussekirid ,A- t1Trabalho e Rccreaçãotl-1Ho- -1946). .

o têatro é arte difícil. É aqu61a talvez qUr
maior influência po~ 13 oxcr cor-, já que o espectrtdor joga com o.
doi:::- s crrt idos mai s a§urados e quemelhor imprimem no c ér ebr o hu-
manos os estlIl}ulos ê~ternos: a visão e a audição • .A- sua di fi c112
dade provém nno s6 ª§ conjunto de técnicas de que se serve par~
a realização dos eSpêtáculos como da receptividadc c comprccn~
são dos ce pe ct ado r-eg, A compreellf::lãQdo bom teatro dcpend~ t~~D:-
bém da qualidade do ês}?octador e não apenas do valor art Lst Lco
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dos e1emcntos ~u às peça cn~ena~. Há necessidade, então~ no qu(
ae refere ao e speê:tador, de uma espócie d e iniciação. Não Eode-
mos , sob pena de êâu sa r corrruaâo , oferecer i3. uma platéia nao pr(
. Darada, peça s qUG envbl vali pr obl cmas incomuns t capa zes de s erelr:--
·êompr<2endidas por pequeno número. :PQr outro ladof benéfica ó a
influ~ncia que o ~eatro exerce quando hJ perfeita adequação en-
tre o trabalhe leVâdo ao pa:tcoe a compreensã..o do PLlblico. O es-:
s encj aL por tan t e erá oferecer ao trabalhador, espêtáculos que
o aju.dem à comprc§fider m.elhor seus próprios probleiEas ou os pr2
blemas·comuns a tª8:a sociedade ou ainde. dramatizaçoes em tÓrno

daqu~los fatos que são comuns a todos os hOmens. .

_5 qne se disso em relação à música dcve ser
repetido em relaçâeao teatro. Eá due.s mGneiras de se interessm

- o trabalhador na fêcreação teatral. 1. primeira é pas aí.va sraz em-
se as platéias OP§}árias assistir a bons elencos profissionais

. repres entando boas peça s. Ã segunda é a ti va s o pr6prio tra ba
lhador reune-s e em eLo.neos amadores represe.c.:.tando para seus CO!!!
.panh oi r oa , Essa IHH:~ticipação ativa tem grande s ent ido educati vo
e ajuda o cresci ento de· maior experiência individual ao me$mo

tempo que amplia i;§caç ões. É, portanto,· rocomend.ável ar criaqão
de eloncos de tra-§lhadores nos Centors de Recreação,nos 3indi-
ca t os e na s fábriêã.s, trcinaclO.s· por pessoa habili -fada, encené.m-
do~ peças dq pouca dificuldadetcujo nível vai subindo aos p~~
cos e que onvolvam arg~~entos que toquem de pertG os problemas
da comunid.ade e o§ seus pr6.:,;>rios.

_ ªê outros tipos de teatro hOje largamente usa-
dos na rocreaça8 @:§ trabal~:dor. Umdêles ó o teatro radi~f6ni-
zado, es)6cie de êéqueluche momentânea, que há aLguns anQs vem
mais .desservinclo @ povo 'que o servindo e isso em consequencia
da má qualidade d~§ novela s .: Desde q~e se procure dar maior seg
tido artístico a @§sc tipo de teatro, empr'o gando=ae melhor lit.,Q
ratura, torna-se ªt:onselhável o uso do teatro radiofonizad~ na
r-ecr ea çâo " {ivlanua de Recreaçã01!- A.Sussokind, I.P.lvIarinho o O.
Goes).

. ~ antigo 'Serviço de Recrcaç,ão e Assistênc~a C,··
tural sempre ut í.I, zou o teatro como r ecr-oaçao ativa e pas s i.va ,
Par'a isso, organi~€)U elencos' de tra halhadoros confiados à efi
ciente direção d Cl Bani)l d a Silva Rocha, Licia ·Magna e Jerusa
Camões, institui48:ô o chamado Teatro do Trabalhador. Muitas vê...,
zcs,.mediant e ent~n8.imento~ com os empresários,· ofereceu aos tr§..
baLaaclores e sua§ fRmílias sessões especiais, adquirindo a lot§.
ção total das ca§~~,~ Mas os espct~culos delllaior pú~lico fora~
os Levadoe a efo}to nos- Teatro Joao Caetano, com numerss varl.§.
dos a ca rgo dos JELncipais ar-t ísta s de nosso rádio. E nao se' p.2,
de esconder que 8s espetáeulos dt5ste gênero são os que maior.
atração exer-cem §~bre o público consíderado de nível médio.

IV- EX:ERCICIOS

1 d
,.

1- Paje a· muslcâ na recreaçao-
2- Papel do cine~g na recrcaç~o-3- Papel do teat~~ na reCrG8çaO-
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I- ~ REUMI0ES SOCIAIS
~ sobre'thdo' na id'so pos'c-pube'ral que o a doLe s oerrt c

começa a sentir cada vez maí.a ac errtuaô.os os seus anso í.o a de 1i-
ber!ar-se da tutela ~amiliar para, num,círculo mais amp l.o de rf
laçoes, encontrar as ~ossi bilidade8 de exteriorizar seu pensa-
met:l to, de bu scar- com:@feens:,:Jao seu talento artístico ou li ter§
rio e, ~i~almcnte, pn~curar a pessoq, ;ue se tornará o objeto de
sua afelç8o. A neces§idade de acariciar e ser acariciado,q,ue e-
xiste na c~i8:r:ça des9:e cedo, assume pap5:;l d~ grande importâ:r:cia
na a dolesoencl~, carq6t crí.z anôc a at raç ao hetero-sexua 1 e slmb,2
lizanqo as, manlfesta~H}es do Lne t.Lrrt e sexual. ~ a idade em que o
namoro se to rn.a uma d:ás coisas mais Lmpor tan t oe e os jovens vi-
vem, pr-a t í.c en ent e , 8Fl: fU.~lÇãod ê l.o, .

Da mem~~forma que os exercícios naturais, jogos f:t,
tores e desportos S8.g indispensáveis à nossa vida física, aas í,u
como os jogos intele~tivàs G a leitura se fazem imprescindíveif
~ nossa .•vida mental, :tambémas reuniões, litero-musia:l.is e daf
çantes ~e tornam impêfiosa reclamação para a nossa vida social~
a)- Flnalidades-

,!s reUlllõés' eo cLaã.s cumprem o obj eti vo de permi ...
tir a satisfaçao das necessidades grcgarias com que o homem Sf

apresentaypermitin~o-lhe a amplio.ção de suas relações a fira. de
que pos sa bem s egu.tr § lei de evolução social gu..e lhe determln~
a ampliação contintLaq§ d~ seu círculo de r-o l.aç oes como uma exi-
gência para a sua pe~feita integração na sociedade.
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Os últimos anos da ado Le s c ênc La e os primeiros da
. v í.da adulta §ão a quê Le s em que a s reuniões sociais se apresen--
tam como ne~Qssidade maLs gr í t;...urt o, Algumas v êz es o joveín,c'on -
trariando o~ impulsos de SUB,natur eza ~ reprimindo-os, recalcando
-OS5 comr.ça fügir Ô, nid3 nnCÜi~~ e, então, complexos os naí,s vá •...
rios íD18ú çam a SL:a :;:JGrl:O() ,:,o.l;id.q de e o to r-riam infeliz.

Numer-osa s são as classific8çõesexistentes s õbr e ~ •.
diferentes formas por que a danço se apresenta e, entre as ma í :

interessa:r:t.@>g,f.'j,guT2. a de Carl Enge l., que assim 8S grupou seg~ ,., ~.. .•
0.0 as emuçgg s prímár ia s:

M s: Tas, ~UG e complexo?

.A paLavz-a complexo, ,-,11 nossos dias, d oíxou de per -
tencer ao vtJr:Jabulário estricélíamemte psicanalítico para cair no
domínio popª13r~ O complexo, na verdade, traduz um eí.s t ema de i
déias emotiV~mente impre~.:.1<;tlas que desenvolvem a tividad-es incoY§.
cientes, isto é, que estao reprirn.iclas, no todo ou em parte,detc;'
minando conª1ãta que, muí. tas v êz ec , chega a ser verdadeiramente
m6rbida. Bst© conteúdo psico-afetivo, independente da atividade
do ~, se agJaa submergido no .í.ncons cí.on to , onde fune.í.ona autóng,
ma e ativam@nte? in.terferindo no éomportamento consciente do iu
di víduo sem que, n o ven tarrt o ;" êste conheça o sentido da sua açãõ.
Enquanto F:r;@Ud.?rê que os c ompãoxos derivam, sem exceção,da fCE I

ça inibicJc]"@ d,;, repressão ou censura cons c í.orrt o ,Jung sustenta
que há outrl! classe de complexos, que procedem do insconciente
como formaçtJGs an ceat.ra La , anteriores à vida mesma do indivídhe;
Óste tipu d@ complexo, ainda segundo Jung, repousa no, inconsciê;~~
te cole ti vc ou da osp écie. .

b) - As rev Y)1(Ses lí t oro =mus _:-:--sis---~A~ As r·euniões---d.'~·stã natureza ao destinem 'quase sem-
pre a gr1,ipô[\!j mais selecionados,que encontram' nas Lo tr ae motivo
para a sua ;t';Qcreácão espixitual e na música a satisfação das e-
xigências dê sua sensibilidade 3rtísiica.

Nos parques e centros de 'recreação haverá poucas
cportunidad@~ para que as;vrouniões dÔste g~nero sej-am lev-adas a
efeito,salvo raras oxceçoos.

c)- As festms ~ançaDtes-

As dançQs, em tedas as ~pocas dahis!6ria F para
todos os P~Vos, repreGentaram sempre as manifnstaçoes do estado
de espí:rit~f traduzidss Eor meio de uma série de gestos e movi-

mentos, aconlDQnhados ou nao de música ou de canto.
f -

, . 1- r2.~igiosas- para Eido;:t'ar ou aplacar a di v í.rrí.da-
j de ou (>,"X:C:i-'l:ifiT o t:xtd.se espíri tua 1 dos hailarinos - oferta 'do h:
mem ao sobr©natural, a umü euej

2- guerreiras- para intimidar o inimigo ou incu -
t í.r maior €1~ressividade aos bailarinos, exacerbando-lhes o tt'ni-
me - of erentla elo homem a o homem.

3- .E~ofanas- para fomentar ás relações sexuais 01.'
inci tar paikões entre os hailarinos - ofcrenda do homem ,~ mu
lher.e viq@=versa.

Não deixam de ser uma manifestação de arte,al~m
do "costum~ social que porpetuamente se renova na alma do povo!

-,



o javem, quer do sexo_IDssculino quer feminino,pr~
cisa 8J?relHicr aªançar, por-que , se nao o souber, ele Çlerá social
m~nte lnfêli~, nao se valendo' de e~clentcs oportunidades que lh
-aa o ofereêidas para tornar 8 sua ví da um pouco mais alegre. '

.As festas dan ça rrbe s co.na't í, tuom U1n. Lmpcr-t an t e f'a -:
tQr de re@peaçãó,que agrada a tddas as classes, e que,portanto
nao pode §§r esquecido; elas poderão associar-so a várias outra,
a t í.v í dadeg ,tais como' as' excursQes,. e figuTarão como poderoso ce~
tro de intêr~sse na vida dos oLubes e oirt.ra s f6rrrE s de associa,
r:po.

rr- AS EXaUllsOES

'9 turismo op€rário não teve ainda no Brasil o dosen-
vo.Iv í.morrta alcançado em OUtl"OSpaíses, $0 br-e'bud o nos da Europa.
Embo~a of3 Serviços br'a sí.Le í.r os venham realizando numor osas ex -
cur ecc s dê trabalhadores, através de pas eef.oe ao mar, a o campo
e às mon~ªfihas, do visitas a museus e centros culturais de ln -
ter:câmbiQ ârtístioo e deapcrt í.vo , certo G que o turismo operá -
rio, ~i:r:da não t em no Brasil a arnpLí,tudQ que Lhe deu o Conselho
de TurlsIlJ:§ e Férias da Grã Br ot.anha , o tlFolke Ferie" da Dinamar
.a, ~ ?P11l:i§ são a.e DCSCtlUSO e Férias da Po'Lôní.a ou os Centros d:.
Ope z-ár-í.os àa Grécüa. '

ÀS excursões e passeios do domingo t~m sido
bas tan te @.fWldidos po Lcs Se:rviçosprasi leirr'os, sendo mesmo uma
das :form~§ de recreaçã.) pnef er Lda pc Loe trabalbadores,conforme
se pode lflterir do inquérito que o S..R.O. empreendeu em 1945.

. . . TO~éíVi~, ~ pelo r-epouao prolongado, mudança de ar!
bl?n~~ e.~écreaçao adequada que C trabalhador pode recuperar co
ef'Lcí.êncã g as energias despendidas nó traball1o, acalmar os seus
nervos, Xlê:Cemperar seu. espírito e revigorar os s eus mú,sculos •.

. Isto, porém, s6 é pos sível, realizàr-se,ef'á;.
c?-en~~mer±,gé, com o aprovei t.amento das. fér1a~ aauaí.s a q~e tem
dlr?l co a trabalhDdox " (".Manual de Reóreaçao".,..i A. SUsseklnd,I.F
Marlnho e Q. GOGs).

a )» Fina litlades-

As excut'lsôoa. figuram entre a s atividades extraesG~
1are:;> de ma ior ai~nificaçã~, quer na inftncia e a dolo.sceneia, que;
na ví.da t\~u.lta; sao a ti vi daues ainda ba s t.an te descuidadas entre
n6$, que ~eci.sam merecer um pouco meí s de a tcmção. . .

O Serviço do RQcreaçãQ e Assistência Culturàl,~oje
Serviço dê Rcc~eação Operária, el~Qntrou nesta forma de ativid~
de vanta~êns verdadeiramente excepci.onais.

Ás excursões t~II). 'Um alcance de grande v.alor,desG!,l
voIv en do ê sentimento grogário e- :proporcionando a higiene mon -
tal de q~ê tanto carecem aqu01es qUG se dedicam ~iáriamente a
cer-t a atlli3..d.ade, seja esta de na 'tur-oaa QscolarOu pr-of i s s.í onaL •
O~tra grétoo'e vantagem está na possibilidade de atender a grande
numero de paae oaaj pod s a's excursões (p$sseios marítmos,por €ze!!};
pLoI , ~odêfu ser levadas a efeito com 1.000,2.000 e até 3.000
pariJ~c lpafites como as que a antigo SERACe agora o S.tt. O. t~m
reallz a'dqe
. . As e:x:cnrsões poderão 'Per caráter puz-amont~ recl:'~'

. .t í.vo ou ~énnbómcultural; neste 'Último aS1Jecto,,..,8s e~cursoe~ a s ..•
sumommal~ nitidamente o papel de visitas, razao po~ que nao as
vamos a qug, oonsideral:'.·
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b}- Prepara Qã o

As excursões devem oojetiv-ar não e uena s o passeio
como a pe rman ên oí.a de algumas hcr as vem local a pr-azfv eL +par que,
bosque; ilha ou praia - no qua L as pa r-t lc pan t as tenham comodida
des para realiz~r as suas refeições en corrt.r em ogua IlDra beber ::
(previsão que nao deve ser esquecida) e ainda pOSS8.ID tOr.rI.cl.rpar-
t e em jogos, 'ErÍl;cadeiras, e ativia"~des deepor t.LVEle. Assim, qua~
do uma oxcur-aao e pro gramada, devez-ao ser oo.ne.l ôarados os s egu.i.r,
tes elementc::s t -

a)-b)-c)-
dl-e - prog~ama de atividad~s no local de destino;
f - lliora e local de reliuliãt;pa ra o regrewso;
g)-pessoal'para as diferente~ tarefas;
h)- material indispensável (incluir maleta de so-

corros de urgência) •

n~~ero de participantes
local de dest í no j ,
na tÜ.L'eza do transpor'te;
hora e local dereuni80

(limite previsto);

para a 'partida;

•• d ~ d ' 1 tAs excur soe s everao aar marca as com r-azoav e an ecea.
d~ncia de modo a perlnitir que tC~_asas med.Lda e sejam toma.das
com o tempo necessário.

c)- Desenvolvimento-

O bom desenvolvimento daSexcur-eõ cs , a par de cui-
dadosa preparação, requer a Lnda r

a)- ,direção única; ,
bl-bons auxiliares imediatos;
c - vigil~ncia ",c.ontínn3. ; .
d - boa execuçao QO programa de atividades,procu~

rando interessar os oxcur-s.i ona Ls ta s j
. . e)- ordem no regresso (lugare@ numeraàõs ou i'ilas

para embarque),

r ,

Não s'erá demais ressaltar que as excursõ~s repre-
sentam atividade das mais recomendáveis para a ocupaçao dos 1§;.

zeres do trabalhador, proporcionando-lhe ,em idomingos ou feria ~
dos, a excelente 'oportunidade de oferBcer à sUa família, o quedtp 'então figuTavacomo exclusivo das classes mais abastadas.

111- ACAMPAMENTOS. ~

a) ....F.i.n§lidades ..•.

Os aca.npamerrt os obj etive.m. proporcionar uma vida na
tural, colocando em jego as' pos si bilidades do indi víduo para v~"
cer d:y-iculdade.s deaconh'ec'í.da a na conf'otável vida das c.í.dad es ,
Pod er Lamoe divic.lir o~ acampamentos em t;r~s tipos:

1) ... militares;
2)- para militares;3)- recreativos.

"" Os primeirof são realizados por tIO pa s militares
em oporaçoes ou em manobras, isto é~ em úampapJha ou treinamento.

Os acampamentos para-militares são levados a efei
to por instituições com vida recular, que os consideram dentro
de suas a!ividades norm~is, tal como ocorre com o escotismo ou
organizaçoes juvenis (Juventud~ Portuguesa e outrora a Juventu-



-167~-

de 'Hitletiêta, os Balilas;ctc.).

Os a campamerrt.oe recreativos são os que mais dizem
respeito a ~steponto,. Podem ser promovidos pelas esc oLa e ç pe'Lo a
serViços...,dê':::'Ec1ucação Física ou Recreação, por clubes ou outras
as so c í aç oe g Entre n ós , as "Diretri!zes para a Educação Físic a""
nOS estabelêcimentos dc Ensino ....Secundário". prevêm a r-ca l í.z açáo
dQ acamlJ8mêfitosl. que r-:\:sec.emnao ter encontrado grande aceita-
çao. A Assê@iaçao Crista de MoçOs tem promovids anaalmente um~'
campamerrte para r-apaz cs e o Serviço de Rocr-eaçáo OperáriJ tem b
mitado os êêus acampamentos às tropa s escoteiras que maat ém ; -

. o. movimento a favor dos acampamentos nasceu no sé-
culo passaª©. Chaves Mendes, em seu "Manuãl Prático de Oamrd.emo'
edição de d:~42,faz um breve relato histórico dos acampame~tos:

. "O primeiro acampamento que conhecemos foi na Amé....
rica,rea1ifi5ado pelos esposos Gumn; em 1561,por conseguinte há
já '51 anos I

Em1878, pr\i)moveram;;..sea campamon tos .nos Estados 2:
nidos, de §§tudantes de ambos ss sexos acompanhados por profes-
s~res .•

Mais acampamentos: um por Ernest Balch, em 1883
e outro di!ligido por Summe;:Duddly,. em 1885.

Ê Ho1ding que ,vindo da América, em breve o espalha
na Inglate~fa,fu:ndando depois, em 190.1, o t'Camping Club Britain
and Irelanªi, considerado-o Clube campista de maior categoria
em todo o Mlàúdo•

.Diz":'nos 3. 11 Grande Encic1o'pédia Portu.guesa e Brasi-
leirall, 5º 'h á 645v. p g. • :

" • •• levou o Campismo a to do o MundO, crian do por
tÓda a par~ê o g~sto pela sua prática, fazendo comque os educa-
deres de muitos países (Suiça, França, 3uécia,Estados Unidos da
América, etê ) e estul assem fundo' e o adotassem nas suas escolas
como um dOê mais eficientes meios de educo.çãodos seus ailiunos".

o. Campismo atrra i pela Terra milhares e milhares $

de adeptos tervo~osos de t~das as classes sociais, desde o ope-
rário aos VUltos de maior categoria. .

.Em 1932, organiza-se a "Int ernational Federa.tioh·
of Camping ~lub", que conta ao pr-ee ent e mais de 35 Clubes de 16
país es de 1}11rop3..

Têm;"se promovido anualmente grandesCongressos In -
ternacionaiê deCampismo-&o lQ IIloi na I:nglat~rra,. em 1933,. d.epods
e~ ~nos cO~§ecutivos na França, Bélgi9a, Catalunha, Alemanha,I-
talla e. S~- ~a. ' .

Na Grã-Breta:rLla há o tradicional costume de "Week
e.n~" (fim €lê s emana) em que as cidades se dospovôam e quem pode
val para 0ê campos.

O Campismo representa já uma grande necessidade f

impreterívêl na vida moderna.
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/ b)- Egy.im IDeu to- , .

:r;; evLd ent e que a co'np'Lex í dad e do e qi:1ipamento de -
,Jenele sob;r§tudo da dist§ncia e da natureza do local escolhido
';ara acam~r: ~sses dois fatores deverão ser relacionados com o
grau de t~§ihameuto e as/, car-ac t cr-í st í.cas gerais do grupo a que
a a ti vidag],ê se destina.

'" Nenhum acampamento deverá ser r ea1iz ado em local'
em que na§ exista nascente ou ágUci corrente sob qualquer forma}
as barrac@l.§ não dever~o ser armadas em matas cerradas nem em rE:
giões. de ~§dras soltas e 'casca Lhceçpo Le ?S r0p'tmis e arpcnídeos
constltuem, sempre uma amG~ça à. tranquilldade do acamRpmento •
Frequenteffi@nto os acampamentos ·'são realiâados em locais já co ~
nhec~d<?s, Ilevidameut e pr-epar-ados', ASfÜITl, no Parque Nacional de:
Itatlala §~iste um excelente local pr6prio para acampamentos ,
muito ,utilizado pelas organizações euc ot e.í.r-ae , Aqut no Distri:bc
Federal, §§ rápazes que passaram pelo 'C.P.O.R., estao bem lembrE
dos = Gericin:o, , ?utro local' usado ~par~ acampamentos mil~ tar~s.
A Qulnta ªª boa V~sta e o r;~mpo da ~raLa do Russel t~m sldo lm-
propri'áme'nte' usados para acampamentos, sobretudo pelos escotei ...
rosl Em llê;FtO Alegre, o Serviço de Recreaçã'o PtJ.bl'ica, sol a' efl
ci~nte di~êção do proi. Gaelzcr, preparou vários locais nos ar-
redores dê cidade, destinados a acampamentos. ,

O equipamento para os acampamentos Eoderá ser dív,i
dido em i fil;i. i ví.dua L e geral. No primeiro Caso estao os objetos
próprios lã cada qual e no úl t~mo os d.e us'o comum.

1)-. Eg1..:L1pamentoin,dividual"':

O vestu,l,rio deverá ser amplo, deixando os movtme;
tos livr~§~ com as seguintescaracter;ísticasa- resistJnte,capaz
de prese:r-V@;.rdas intempéries e de ctlr pouco propensa a su jar=a.
Os objet(,J§ de uso individual mais indicados 'são: canivete ou fé
qu.í.nha dê ~ato?~pito" cantil, mochila, bornal ou sacol~, .uten:
s I Lí.oa pq~a alJ..mmntaçao ( talheres, pr-ato, etc.) e para hlglene
pessoal (êscoya de dentes, pente~ aparelho de barpear,etc.),ma~
ta, e, peI.fuhenos, uma muda dompleta de roupa. .

Aqui incluem-se ás barracas ,utensílios de cozinhe
mantimenilê§, facões de /mat o j pé s , machado, maleta de socorros dr
urgênCia, lampeoosprovisão de água (se fer o caso)etc.

AItura -

Chaves Mendes afirma que par a fa2:er "camp í.ng pâd c
trelf é fi@§ ~ssário possuir:

a)- Tenda canad í.ana (em tecido leve e resistente)
l,.lO !n.- Largura -- 1,10m.- Comprimento - ;t,90m.

b)- Saco alpino.
c) .•. Du.as marmitas de aluminio ouycan.t í.na.,dj- Umprato de alumínio.
e- Um cantil.
f - Garfo-colher e canivete - 4~5 peças.
g)- Fogão-lamparina (a álcol, gasolina ou petr6

leo). \. "
h )» Pano "chão de tenda If (qualquer pano imperméatl~

l:izddo com 61eo de Lf rihaça ) •.
i)':" Cob,-:rtor leve e· quanto (ou saco de dormir)
j)- Alguns' jornais (pr~duzem considerável a quec í-

merrt o ) •
k):" Espíri to pr-á tLco e inicia, tiva.

"
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As barracas deverão estar em local alto e dispos-
tas de ta 1. forma que, em caso de chuva , não exista a poãl.i:bilid!!
ele de cor;r~r água por dentro da s meemas ,

o programa g,ral de atividades no a campamcnto c1~
p~nde, ....sob%letudo,. da, sua na trur oza, Se fel' militar, as mendbras
sao o obj@tivo; se fer pnra-militar depende do programa a cmn
prir pela organização.

Quando se trata de acampament.os recrea'tl vos ou dei
tina dos o í'éria s , as atividades poderao ser de natureza fís:Lca-
~U mental rã ainda, frequentemente, artística •

. Atividades físicas- passeios e excurSÕes a pontos
p it orescÇjJ!jjprõxiriiõS'ao-local do acampame ntoj banhos de mar.,rio
lago ou a91lde, se fdr o caso; jogos desportigos.

. " Atividad_es. mentais- jogos de xadrez,tQ.amas,gamão,
etc. ,lel tLb%lá.,quebra-cabeças 'I charadas e a dv.í.nhaç oee ,

,
Atj_vidades art:í.sticaD- números de !música , canto, de

cl amaçâe , teatro ligeiro.
I

\

1-

2-
3-

IV- JjJXERCICIOS

Por'luerJão as reuniões sociais importantes nos programas de
I>lrecreag§\o?

Como p;rQparar e organizar uma excursão?
Que cuidados deveremos ter ao p1anejar um acampamento com fi
nalidad@s recreativas?.•

v - BIBlI0Cti1àFl.A
1- "Manual de Recreação"-.A. S~-~sseklnd, I.P.lVIarinho; O.Goes •.
2- "Hist61'1a Universal de la Danzal1- Curt S~cbs- Ediciones Cen-

turion - Bllenos Aires-
3- nTipos- de dânça- artística ,regi onal e social" - Maria Helena

de sã larp- Ponto nº 12 - do IV Curso de Apérflhiçoamento s,º"
bre E::t\kGélS}ão}i'ísica-' Bio- 1953.' ,

4- ItD?nce'We Mustf1-Ted Shawn - Massachussetts- 1940- ,
5- IICam.di~o"- Manual Técnico- Antero Nobre- Lisboa- 1938.
6- "Manual Prê,1tico de C:1mpismo"- Chaves Mend.es- Montijo-1942-
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ANEXO AO :gONTO ~. U
v :

Idéia s e ~§ nc ei tos contidos na obra fl·n~.NCEWE MUSTlt, de Ted
Shawn - T;r~duç$.o de Inezil Penna 1:Llrinh,o e Marta Díaz Lops .•

~
~
l

\ i

"Este livro, de granô.ee wort~ncia para que se pos
sa b~m sentir a necessidade. <lue Q home'lAtem de dança.r-,...oo.n;t.cm...O&"""
segulntes OapítuloSl ,

\ ,
\

. . Porque dança~o~?-. A hü~t~~a da dança. A dança c~
mo magaa '""A dança e à r eLí.gãc - .'\ relaçao ent r e a dança, o drama
e o t~atr{) - O uso do corpo humano para Ptessões emocionais - A
r-eàaçao ~fitre a música e a dança. A dança como lingua geni- A da!!;
ça na eduo@ção - A pedagogia da dança~ - À dança folclórica e a
dança de :;l€;llão - bç:;l"tlet "natural" e out.r-a s tipos de dança na t e -
rial- Aã etiJnças amer-í.can ae - Dançaa .)!e,r.a homens ....A criação de
danças - Q~e oonstitue um trabalho 4e arte na dança? - O futuro
da dança.

Dentre os muitos e va~ia4os conceitos que a obra
de Ted Shõ,wn oontém, julgamos interéssantes destacar os seguin-
tes:

. Porque há milhões de pessÓÇisque- dançam ,desde tG!l!,
p os pré-b,:;bl§jt6ri oos? porque as peasõa S de . t Ódas as r-aça s , de todss
oa oredos ~ociail3, sempre dançar-am? Oüe tem essa arte a8ei ta tao
Uliriversalm,@hte? Podemos recorrGrá vários cientistas que-afirmam
'que a danCj@é' fato pre-hnmano; os' !,,issaros t~m, às v~zes .moví, .;
morrt os rítmicos, moví.mert os que hão podem ser outra ooisa além
do dança"", istoG; moVimentos r'jalizad.os pel.o mesmo motivo que
a dança e ~ra satisfazer a nocossi~qes semGlhahtes. A dança é
uma satist§ção primária como o alimento quando estamos com'fo~e
a água qU~fido temos sede e o sono quan do cat amos cansados,

Sabemos que o movimento ,é-heoess~rio para nosso
or ganã.amo - nossos movimentos começam a respiração _2~ntG3do nas
cimeYlto e ~ n'ecessidade de mov.iment.o da cr La nça , Qí...'(>.1:3.0 TIa8Ce,Õ
:inperativa ~ continuada. Q,..landodormimos há um conetr.ut e movimeg
to, noa s oa cora çõ ee batem, nosos Lrrt aa t í.noa trab~1:h~~";,.,efetiva -
mente, as~1fn que vivem.os nOSSGS vidas tem movimento e mover-nas
se torna ~a necessidade ôásica e eterna.

. Mas, porque é a dança t;Unasqtisfação primária supe
2'lOr na no ~,@ssid.ade de movimento em ge.ral? 0$ deapor-fro a Os jogos
também. nas ~atis fazem . essa neces.s.idade, mas a dança nos dá u-
ma. sat~sfE\~âO emocional peculiar, -que se ob.te1Iiun.í.camen'te por' .
mea o de ~ atividade artíst ica c n6-s tGIDos prazer em fazer is- .so.

Curth Sachs diz que chamar a dança "uma das formas
de a.rtenhª(;l é suf í ní, ente para exprimir t~da a sua riqueza; é
um.~ lim.itE\ft~8 incl-ylÍr a dan.ç-acomo..,uma das artes ,pois ela é a
Inalar de tOÇlas, a. mais antiga, a mae de tôl as, a :matriz da qual
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surgem as outras artes;o tod é se::rpre maíer- que suas partes.

A dança dá ma.'s prazer que quoLquer outra 2.lasse
porque ela é a Lí.ngua gem da alma, das emoç oes , A-
dizia: Ps r ece oxiS tir uma espGcie do relação en-
urna. da s mãoe e 8 harmonia de outra, e McNeil Di-
: A dança é um vernáoulo,um dialecto da alma.

de movimentos
rist'6tel~s já
tre a alma de
xon expressou

Dançamos porque o homem''pr-Lm.í,ti vo dançou rO/ o h.})-
momlprimi ti vo dançou porque seus antepassados, os anima;i's, tam-
bém ô ançar-am e porque acredita que a 'dança possa assegu..rar-lhe
sucesso nesses a corst ec í, nentos tão necessários para êle,assim c.2,
mo a caçaf e, finalmente, encontramos isso em tOdas-as gra~des
religiõos do mundo onde a dança é o melhor meio de expressoes.

Outro mo ti vo para a dan!ia é o sexual - a dança s8g!,
pr-o foi usada como tUll meio de expr-easac de desejo s exua'l ç como ,

um meio de namoro. Entre os s:êres primitivos, o homem dançava Pê..'
ra a trair e ganhar a mulher es coLlrí.âa - êle lhe contava por meio
da sua bravura fisic~ na dança, qne seria um forte lutador, um
bom e desejável pai para seus filhos. Encontramos ~~ste mesmo mO
tivo sexual nas modernas danças de salªO, que, aí.nda que t.onhaa
degenerado numa forma obscura e estúpida, continuam sendo uma
1 egítima cpor-tunãd ade de contacto.

. .' Dançamos, enf Im, porque cada alma humana pro-cur-a
oonstantemente uma Wlião com a Alma Divina e como Ellis disse:

"dançar G tomar parte no contrOlc c6smico do mundo" •.

Ã .dança dos povos tem sido governada por certas COE;
dições. O uso da dança de. saliio, para as maseas ç ó verdadej.rameg,
te recente,porque ° piso lustrado pão tinha nenhum valor para o
campon ês G as danças .:folc16ricas eram roalizadas ao ar livre e
na torra viva, no gr amaõo ou dentro dos grandes molnnos , Em paf.
tê par:' Causa da terra v:Lva, em parte pela vitalidad'é dos campo-
neses, este tipo de dança 'consistia em pulos e saltos.

As modernas danças de salão' descendem das antigas
danças de c ór t e e, no pa ssado, existia uma gr-ande dis tdncia e,:g
tre ela s e as danças folc16ri cas , porem na AHlél'ica a dança fol-
cl6rica é a dança de t~daa naçã-o ,p~is nas democracias, não :);lá
~ da que uma classe tenha o. outra nao possa ter.

I

-
;..
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OS CLUBESE A , COL'OH!AS]] ttJilAQ

Prot. Inezil Penna Marinho.

StTMARIO
I- Os clubes

a) - :tnfantis e ~uveni&
1- escolar§§;
2- extra~s~§colaresb)- ~om per~on~lidade jurídica~ N

1- r-cquá at t~s para a SUa f'undaç ãc ] .

2- exig(mcl~s para a' a quã aí.çáe da personalidade
c) -Organograma.

/

,jur.ídica ;.

13:- As c oLõn Ia s d~ f ~rw..$..
a)- Conceito? divisãQ;
b)- Dnpo:r:t~ncla d91 clitna;
'c)~ Requlsltos fundamen~ais para â ~nstalação;
o. ) - At i v icl [1d e 5 ;

e)- Condições ªe funcionamento.

IIt- Exercici os.

IV_ Bibliogratia.

I- OS CLUBES-- -
O clu'b o é uma fo rma d. e a aao c í aç ão volunt6ria.,' na

qual os membros G§tão organizados em terno de certos objeti-vos
especificos c omung T;:l,is objetivos são, habitualmente,de car9,.,
ter reoreati vo ou {l'uli\tral, mas também podem cingir ....se a f i.na-c
lidados religios3§ sociais ou econõnrí.c a s , Os clubes pos su om "
normalmente, gOV~:r'fio aut.ônomo que se estabeleoe mediante eJ cü..;.
ç âo de seus membrÇl§. Em geral, ~sse têrmo, de origeI1 ing=_ôs8té
usado para as crgQfJizações em que existe um vínou10 socLaL eu
um desejo de sooiSlbil:hdQde entre os membr-os ,assim como a côr-d o
,formal sÓbre um P~~pósito comum.

,',

, Um©lube não é oonsti tu í.ô o por UJl1 E;j mples ngrupQ.
mento de indivícb1.t;l!3; à sua eXist~ncia, impresciD:ci~ycú se t cr-na
um inter~sse comulli,ainda mesmo. que ocasional', pO~'G que se pOê.
sa desenvolver Uillô ação comum. O clube perdurará pGl~tempo em
que 'existir tal interesse.

A lIjj}hcyclopaedia of the Sotinl Scienceslt consa-
gra no volume IIl; âlgumas de sua s página s ao que s e o. eve aub en
tender por clube. Â seguir ~presentamos um pequeno resumo das
ideins fundamenta's s6bre c.lube, apresentadas nessa importante
obr~:

"O ellabe, como uma associação' v:oluntária,distin ....
gue-SG elarEunente @.as outr~s ae soc í.e çõos maí.or es - O Estado, a .
Igreja, a Pamf.l ía "'"na s quaí,s os s eus membros são obrigatórios t-
e que tem sido consideradas a base para a continuidade da ~oci..2.
dade. Essa assoGL.1.ção pO~~Gser d ef'Ln í.d a t como inoluindo so os'
Clube~ 0.2 Pa Ll, MaJJ.. e seus imitadores, ou também toda f'o rma de
aSSOC113.Ço es voluntárias. Se, pcr ém, as ela ssificamos . em o cupa -
cí.onaí.s , re;Ligiosªs$culturais./_,erécr-ea-tiv:aâ~s c'l.ubea serão e!!

mailto:@.as
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corrt.r-adoaj na época atual, quaae cxc.lusi varn errf e na s dua s úl times
categorias.

, Talvez seu car-á t er , corrt r-as ta ndo Com'as outras as-
sociações voLunt.ãr-Las , esteja r-eLaoí.ona do com as atividades de
laze1'. :Dependendo de seus interCsses, os clubes podem ser so-
ciais, literários, artísticos ou atléticos.

" ..Nas. comunid.ades primitivas, a.'pred9minà:r:c~a/de ce-
r 1m~nlas e rl tuals, em teda,s as fases da v í.da , â.derrt i.f í.cbu os
clubes com as soc í.cdaô es aocr-e ta a, Tais clubes e aoc í.eôad es es
tão relacionad.as c~m atividades reLigiosas G dê Laz e.rr algumas-
v~zE'ls cumpr-emf'unço ea poLf it.ca s e' militares. Mas ti'ris ao cí.eda -
d.ee se dis tinguem tot al merrte dos modernos clubes pela natureza
inteir..§IDonte diferente da aua organização so ct al ",

No Brasil não temos notícias da fundação de nenhum
clube de natureza dosportiva na primc~ra metada do' scculo pass~
do. Os centros de inter~ssesQara a fundação dos mais antigos
cLubes do Br-aaí.L, ao que tudo Lndí.ca , f or-am a ginástica ,o turf
e o r-emo, A Sociedade, de GinÉtstica. de PÔrto Alegre foi fundada
em 1867 e o Clube Ginástico portuguós, no Ria de Janeiro, a 31
~e outubro de 1868. ~ 16 de julho de 1868, foi fundado no Rio
de Janeiro, o JockQ.y Clube Flumir;f,-'nse, sendo escolhidos para
construção do hip6droF') ds vastos tcrr/enos que, em são Francis-
co Xavier, pos eua am o major Sucko'We seu genro, conde Herzberg,

\ de origem prus eí.ana e há muito radJ ..ca dos ;no 'país; ainda tendo o
turf por mO,tivo p't'~ncipal.t seguiram-se-lhe a 14 de març o . do
1875, o J oC.Key Cl1.:l,.:' e de Sao Paulc e, em 1885, no Ri o de Janelro
o :Oerby: Clube; grJ,~lde centro turfi,st~, cu j os empreendimentos m~
caz-am opoca. O r(-nó 1'oi o desperto que; ~no ocaao d o Império e
na aurora da Rep'...lc,lica, motivou a J'úndaçao do maior número de
clubes, dentre os ouaí,s poderemo-s apcn taz- como os mais ,ày~tigos
o Clube Guanabar-ei \30, lflundado a 9 de agesto de 1874, e' o Clube
de Regatas Cajuense já em 1885 • .Alguns outros clubes com o de -
correr (~0'~ an os , mudar am o seu centro de inter~sse,acompanhandc
a ovoLuçâo social ó o povo, tal qual ocorreu,por exemplo, com .o
Clube de Regtltéis do Flamengo, onde o objetivo'principal.,,_Q ..romc
foi substituido pelo foot-ball.

Fnn nossos d." 8 s , os sLubes assumiram em SUa maí.o -
ria, .um tríplice aspe cto t c..-..:sportiv0l. social e recreat~vo; por
essa forma atendem aos lntere[;;!jCs~ na o apenas do pr ópr-Lo asso -
cí.aô.o como,ainda dos 'de sua f'arnf Lâ.a,

a)- Infnntís ~ ,juvenis-

Os. cIub os '~c:sta 'nat;ureza têm, quase sertl,pre;uma d:9:
ração efêl11era; e giram el':ltôrno dos mais variados ',iuter~sses,a.\'.
ministrcz1.ndo-se, muitas Vezes, segundo convenções' ve.rbais ou re-
gulamentos euc í.rrtos e singelos • Surgem dentrà da' ceooLa 'ou fo-
ra dela, neste último caso dí tados por interÓ'sses das crianças
e adolescentes de ,uma mesma r-ua , ,u.g.rteirão ou bairro ou ainda'
tendo por vínculo outra ~nstituiçaQ, tal como ocorre com os c1l'
bos de ex-alunQs.

1)- escola!.ê.§.-

])entro dos club as e81J01ares, t omoe dedistingu'ir os
cara cterí st iCQ~. da escola 'primár:Ld. dos da escola secUnd..á.l"'ia,ca-
da tipo traduzindo inter~s$os pr6priós da in.f~:,{L-ciaou da' a do.l.ej,
c ên cáa , /
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~ Os;U'l.~ er~ss es mais comuns na eacc'Ia primárj..a .,;03 -
paz dedetermin,çtÍ' a""fundaçl!o de o'Lub ea ~ão: pclq:futebol,r.esul-
tando:na co nst Ltuí.çâo de uma ~~uiPo Gom as suas co r-es , escudo e
camisa (a escola, poderá' to!' at é nnâ.e de W41 clube de futebol) ,pc
Ias çoteções,deseloot-' d-q figu!';Lnhas diver-sI,'J.s,de artistas de ti
,nema, de jogadores de futebol"ct-c.; pelas atividades agrico1.as'
(cl uo es 'agrícolas) sobr-etudo nas comunidades rurais; por" animais
também mais en con't.ra dos ma zona l'ural;PGla leiturà,p-ela eoono-
mia, dando orig'Gill a bancos e sociedades .de emprc$timo.s ,dtc bom.
penhores; pelas Gxcursões,~otivando a cOfistit.uiçãoc1e grupos'
que faz-em s cus p~sseios a lDc(,3.is mai:s distantes;pelas at:tv-ida -
des .recreativ~s, sejam e~s~e natu~c~a int~lectual (map'Gmát~cÇl
físlca (a t.Letd.smo) ou, artlst;1.Ca {muslca ~ tcat:to) •. outros a.n ...
terêsseseventuais poderão determinar a f-q1ldáção de cLubos den-
trQ da escola primária muitas v~z~s para realizar determinadas
campanhas. Os cl.ub cs neste tipQ de eaco La têm quase sempre um
presid ente, um seort!tário e um tO$oureiro t a Iguma S v êz ee t êm a .... -
penas O presidente ou chef e e então i'f0. confundem com os gantSs•

í' " "
""Na st3éQlo seounddt'ia" éJ'-~nter~sses p:r6prios ao a"':

dole e cen te va o dotú;rm.inar cLubDS e~ car-a éterís t í.cas que mais s
aproximam das a.ssociLe.çõos p er-f e í tt,;lJ.t!.en.t·eoz-ganãz.adaa,

'1

Ger~ld Doughórty, Dir~tQl' de Atlfl'tismodo lfAmerica
Guarnmar e High School", publicou uni intéres~Ante trabalho s'óbr

" ti O:rganizaçã-o de Clubes na EscoJ:.a Séó~árj,a n,. t:raduzido einser
to nc n94, daltRevi,s t9- ]3,rasiiQi.ra de- :E.ãuoação 'F:!siea", QO qua L ex-
traímos oe trechos q.ue nos paroeem.. }1le,i~Lmpcr tarrt os.: ' ,

", .v- - t~N6' ffi$ t c~ da$ c se ola s norte-pIl'lori canaa , aa or ga-
n~zaçoes .atl:ética:li:l, foram seguid['~s m'l,l;tto,de perto por organiza-
Ç2es Lliterá;rie. s , dê pol~:I1l:ica, d:r·sl'll.6ticas, forensQs -opublJi:ca -
çOGS estudantis. No e omeç o '9.~ste século surgiU uma variedade do
eLubes, Havaa-os dí9ci~cias~e ag11icultura1 de laticínios,avi-
.cultura, conservas, -oultUJ:"iu'.h0tC. A c âmar-a :fotográfica, o .rá :
d.í.o, o cinema, tocIo's ti:n.nam sou clube. J. hifÇi;6ria .13 a instruça
cívica inspirar$.m mu í tos clubes , tais como o "Clube para conh.e-
ccr- a.tua cid.Á',del!,"."C'Lubc para melhorár ti ó omun.í.dad c!", "Clube dos
monumontos hist6ricos")- "Clube dos ae.l.oe postais", ItClube. de
v ía gcne" r e outros maí.s , Os Oll,lbc$ dos ItAmaptes da Leí.tur-a " ,
uQ.Ç)sOSCritaros"', do "a Lgum do 1"Bc6rtes", lida poesia" e "dos 00,-

."r tos curtos H, são uns poucos daac entenaa que eurgirám do estudo .
do idioma ingl ~s: Outros' tenias inspirélram os ".C4fubcs das artes.
com~rciais '", ·Clubc$ da~ Po Las l;\'rtes" , 11Clubes de <lQ'Coraç ões 1:0.
terJ..ores", llClubes de 11.nbruL\s", trClu,.bés de :roaterhática,s" , trClube
de J3aúde~',t~tc •., ...A.lém· do eoJ,8gl.0 havaa cac oüea.r oa , escote;lras,
Cruz Vermelha dDS j-ovenl;l, Céimari de Comércié>-dús<loVeus e mud ta ,

/ outz-aa instituiçÕeS. "
A hist6ria destas ~tividades e clubes podo ..ser r e-

sunrí.da da -segu.int<e rn.arie:ira: no prinGípio eLaa foram cuidadas ;.om
s'oguida combà tí.daa ;tnais taNle toleX-adas. eagor~ são_ incont:1Vii~m~
e Bup-ervisioJ,'lqdas. Geralmonte aao cO!l$lde:ra-
das como a ~ividadesextráordil'lár:L;t$ parádistingut~las de. temas
acàdêkicos tais como a loit1.ltra, escri'ta,. aritrn~tioa, b.istoria,
geografia, c!ências~ Lí.ngua e , e1::0.. 'Na ed.ucaçãoll1odernato jorn<:<
as or-garrí.aaçoos IflUsicia j.s (arquestxt:1, banda ;c~r~) a p,,!~mica e
dr~m.a, se aproximam cada vez mais à categoria do temas de or-don
acadêmica, e são geralmente aCBitas c~mo o cent~o dinâmico do

. p rog;rama escolar. . •.
Ao I;'o.rrum.iresta brO"!f~·~..or1Uação -sebre os .c.Iubcs ,

devo saliontal",ose.guinte; .o futebol :foi a ,primeira ati.vidade c
tabelê'Cida nas. esco.Ia a n.o~'tc:~eri.ee..naS1 o pri~.Q~ob.j.ativ:o
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das atividades dos clubes é a-guç':lr o intorÓsso do aluno e desen
volver SUa habilidade e destreza em atividades apropriadas a a-
judá-lo assim, de' maneira inteligcnt8, a utilizsr SD2S horas li
vres,scmpre sob a direção escolar; 6 interessante notar 'que as
atividades estranhas <:'"10atletismo florescem com mais vigor en....:
trens alunos dos dois últimos Ç\hOHdo curso da escola secundá ....
r~a •

,...., , O desenvolvütlento da confiança própriu,..,prq'tica de'
dÜ' eça o , treinamento para a e sumí;r- responsabilidades, prestar
serviços à sociedade; e í.dadan í.a e po.triotis'mo, cone tLtuóm os
proposi tos de restrições individuais ou gerais, a es ooLa cumpre
sua supr-ema :função de govêrno; o des envolviment o de um -expressi
vo programa vi tal em sua comunidade".

-2- Extra~escolares-

Os clubes cxtra-escolarés,cntro orianças e adoles
cemtes são mais restri tos, mais r-az-os e de menor tmpor táno Ia
pOi1So objetivo comum90 torna pOJ:re.

Quer ~ntre as crianças.
os clubes dosportivos, se apresentam
~mbito extra~escolar;seg~em-se-lhe
t-isticos.

quer entre os adolescentes
como os mais ntwlorosos no
os club os sociais' e os a1'-

b) - QQm pBrsona lid PQ..Q. .;Lurídicn-

Os c Lub es ,poderão aaeumí.r as (t,aracterísticas do
pessoas jurídicas de direi to pri rado , na forma do a r t , 16 do c6
digo Civil, representadas ativo e passivamente, nos atos judi
ciais e extrr..:.,-judíciais ,por quem os ro ape cví.voe cs t.au toe desig- '
narem, ou, nao os des.í.gnandc , p oLo s seus .dí.r-e tcr es (art. 17)

1- Râquisitos ~ Q. fundacão ....

'4 fundação d., um clube requer a s equêno í.a das se-
guintes medidas:

a)- reunião, em o.ssembléia, dDS pessoas ligadas ao
int erêsse da futura a.ssoqiação; ,

b)- lo.V'ratura de; uma ata de fundaçÔ"o, çassinada pc..•.
Lo a presentes;

c )-e8co Lha de uma diretorü,"1provis6ria, para admi .,..
n i.strar o clube, a t í tu.í o pr-ecár Lo , e. e'Labo.ra.r os seus estat11- -
tos;

estatutos;
'0..)- a~serr"116ü1 geral dos 86cios para a provação dos

e)- idem para a eleição dos representantes dos po-
deres (I;lresiél ~ncia\, dir e tcr-La , conselhos, e t o, ) ;

f)- posse dos representantes eleitos.
. //

2-,Exigência s, para _,5. aguisição do car'st er-

Para qu o um Clube adquira person€J."lidade j-g.rídica ,
dever6 satisfazer às exigências dos ~rtigos 18 e 19 do Codigo
Oiv;il, que são a e seguintes:

.,Art •. 18- Começa-: a exist~ci,a ,lc..ga;cdas pessoa S JU
r1dicas ...dc·dire.itopri·va4-0 :bom.~a...iu.sc:rição dos 'se.u..':! cõn.txa.t.os -;
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atos con§titutivos, estatutos ou compr§missos ho seu re~istro
p~cculi~1r J regulá do pnz- lei ,3peoial,' Ou com a aut cr-í aaç ao ou a-
pr-ovaça o Glo Govêrno, quando precisa. ,

Parágrafo único- Serão av-erbados no rGgistro/as al
ter-a çõe s, que* ê'sses a to s s ofrerClj1. /

Art~ 1.2...•·0 rc?istro declarará:
!- A denominação,os fins ê .a séde da ass cc í.aç âo ou

fundação

e puas í va
1I-O modo por qQO se mdministr~ e kopresenta,ativa

judicial e oxt:co-judicia;1.lnGIl,.te •

'"aao

."
111- S{g os estatutos, J:). ccrrt r-a to ou o compromisso

refo:rm.áveis no tQOante i\ ãdminiJ~tração, c de que modo.
,..,

TV- Se os mcmbz-os rest:l<0il{\emou nao,' subsidiariamen
te peLa s êbrigaç ÕC,fS so c.í aâa , . ..-

. -/

v- As condições de extt.n{}~O da pessoa jurídica e o
dBstino ª© sou patrimOnio nêsse C8$0.

c)- Orga~grama-

. ~ or-ganí.sação de um cl.ub e , pcd orá ser, t~cnicamen-te, assim esqucmatizada:

I- determinação da finelidade do clube (móvel da a$l
BociaçãD) em face do inter~,,---'e suscd tado ,

11- reunião dos int ero:ssados para as provid ências j
j~ cart\ct§;r-ieadas no item referente a requisitos- para B funda -
ç a o ;

"" 11I- c orifor-mo a na tur oza do clubet-dêverão ser ou
nao t?m9.q/ãs a s próvid.~ncias enumoradas para a aquisição de per-
SOfiéü.ldaq§ jurídica; •

IV- escolha do local para séde e instalação exigi--
das pe 10 í''im do c'Lub e (esta s~de pOder.á SQr própria ou emprest.§.
da) ; -

do clube;
V- levan tE<l8nto de r ecur eos pa r a .o :f\mciQ:namento

tia
V1- programação de a tividades como-bas e de garan -

para ~ vida do c Lub o.•

Damos t na próxima p8?ina , o organ.o{<;r:::-Wha" para pm
clube? ramQavel.mente compLexo, /
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Tesouraria

J

])epartamen tos Departamentos

11- AS GOLON1AS DE F~R1AS~ -."...-..--

a)- Conceito e divisão-

As co'Lôn La s de féri;:s, quer par a esco Ia r caj quer- para
trab:s,lhadores, s50 ins tintliliçõcs des td na das , já :eelo clima das
regioes onde se encontram, y: pela boa alimentaçao ,vid2. ao ar
livre e ra?i?nal ati vLdado física" iá por um impressindível pr.2,
grama de hí.g í.e n e mental, a propor C1.· ''lar a recuperaçao do pleno
vigor orgântco e, frequentemente,meLlOr disPQsição para o trab§..
lho, quer tie na tureza física ,qu.er mental •.

As férias anuais foram instituidas evidentemente
para preservar a saúde do ce dcIa r t ou do tI'abalhador,Qualquer que
éste seja,propor.cionando-lhe o período de reopuso indispensável
ê recuperação do organismo.

O trabalho lfiário t nc > essário, ao homempara torúá-
10 útil ~ sociedade em quo vivo), , ..terá levá-lo ao oagotamorrt o
físico .....ou mental, se nãodisp'Uso~' 40 um períOdO consa~ra~o à reL
1:aura ç ao geral de .eu.aa ferças, de .esma forma que a maqua.na ,pre
c.í sa ser revis ta e rea justada após certo período, d e atividade.
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No gOzo de féries, o escolar ou o trabalhador moé
fica o panorama de sua S 3 'tLvId ndes diárias e sua vida se dcs en'
rola e.illri tmo dlferen te, pos si.Lili tando -Tnc a realização de mui
tas coLsaa que lhe proporcionam. bom estar físico e osp i.r-LtuaLj ae
saçâo de felicidade, verd:.7téleiro esta dÔ de euforia. '

I .As 'Col!'lnLis de fp:eias surgem como soluç~o satisfa
tória para, de f'ormar-ac í.onaL e eccnômí.ca , resolver t ão Lmpo.rtr;
te problema. Proporcionando n3J apcna s descanso pa ra ...o 'corpo,m8
e sobretudo, derivativJ para O espírito. Nelas há exercíciOs fi
s í.c oa , jogos de sa190, atividades artísticas e culturais; aLí.mc
t 'V '0· d d d· . t"'· !(o· -3Ç80 saQ~a e 8.equa a, a par e rlgoDosa asslS enCla meQlca. '

Diz o Dr. VJaldemar Areno, ca t edr-á t Loo de Higiene c
Escola Nacional de :2ducação Físic e Desportos da Universidade
do Brasil (Revista Brasileira d lucação Física nº 8):

- ~

"O góz o do sadio r «.....uao em coletividades organiZE
da s e cri t.er-í.oaamen te conduzidas, é medida dcgr-ande aLcanc e pa
ra os que individualInep.te .q.ão possam usufrir tais provei tos. As
coLónãa e de fé::'ias são 'organizações de saúde, de higieno_nos se
v~rios aspectost são atividades do assistência social, são csce
Ias de civismo e ambiente favorável a6 congraçamento dos indivi
du o s ,

Entre h6s, in.:reliz:mentB, 6 diminuto o numero de
ooLôrrIa s de fér:ia s em atividade e as que ex.ís t cmçaLgumas nos I
t.ados , esmenadamerrt e or gan i.z adas e dirigidas, se destinam cxcLr
sivam.ene aos e.sco.Iar-ca , Mas, não 86' os escolares merecem éSSG c
ferecimento que ó um benefício; par a êles a ric cce s í.dadc ó- vi ta]
os ar gumont cs são mais fortes, porque a criança dovo mereoer d(
higienista os ln8io:&es cuidado.s e desvelos ,atendendo .serem. 'ai
crianças sadias os fu tur.os homens úteis da P6tria.

No entrotonto, tOdOS s indivíduos no per::(odo de li
da ativa 1 devem . uaUfrir d~s..se direi to e as cc Lônâue do f6rias
atinglràam assim os indivíduos das várias idades e sexos,e,con-
forme já referimos, nas diversas atividades profissionais.

\

. Seria n ec essário ,então, organiz ar coLõn.í.a s para a f.
várias classes trabalha:o.o-.cas,· dirigidas pelo Estado ou de ini -
ciativa particular, como aliás já conhecemos algumas em flores-
corrt.o funcionamento, outras em esbOc;:o e ar-qua t e ta da s para o diL
de amanha.

/Numa terra como a .aa , onde avu.Lt am conv í.da t í.vo r
os locais aprazíveis e os mais c.icarrt ado.r-ca , nas .í Lla SI e nas m
tanhas, é de admirar, como não se aceite e se cult~ve ao máxim'
essa oferta, essa generosa oferta da natureza.

Às instalações das coLôrrí.a s deviam naturalmente o'
decer.a um plano adrede discutido C ~provado,compreendendo ati,
dades recreativas, e desportivas; sociais e cívicas, no mais s:
dável e higi~nico regime de vida, dirigido e orienta do em pr og;
mas cLiá:rios.

Sabemos de organizações de empresas e companhí.as
particulares que possuem instalações pr ópr Lae para co.ncedcz- a or
s~us ompregados o g õz o verdadeiro das fória s .mecí.an to cont r í.bu;
ç ao m6dica ,razoável e pr-opoz-o.í.onaI. aos vencimentos de cada um.
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•
~ na verdade um proc·esso inteligente o de oonse

gLür dos auxiliares um rendimento naã.or vuma maior capacidade de
trabalho €ufórico e eficiente, ~eflexo do repouso do espírito é
do retempero do corpo, conseguidos durante o-período de-férias,
cri t cr-í cs amont e utilizado" t , ,

N:::JUrugua i eArl!3entt~!a as coLôn.ia s de férias para
cr í.ança s e para trabalhaªoi:es estaQbastante disseminadas ,tradu
zindo a grande preocupaçao de seus g.overnos em encar ar. o p.robl8'
m8 csm? de grande import~ncia para a r ocupe rcc âo do escolar e Õ.
cpa-az-a o ,

Aquí nO Brasil agora' o 'assunto est~ começando a m'
recer especial at cnça o doe poderes -públicQs, e, certamehte,mui=
to breve poderemos contar com boas ,'olenias de férias para ou
tEabalhadores brasileiros • .As instituições privadas também eE"-

tao int eressadas pelo problema; o SESC,por exemplo, já possui
quatro coLôn.í.a s de fsr::io s em diferentes pontos do país. No Rj:::J
Grande do Sul e em Sao Pal110 as C'Q.ICnias infantís se estão mul-
tiplicando.

As ool õn í.a sde fér:ia s poa.erão ser montanhesas ou
marítimas" destinándo-se as prip"0.iras 'p:ceferentement'G à qu õLe s
que vivem 8 beí.r-e-mar-, onquarrt o ,~ tas última s são Lnd í.ca r'a s a or
que habitam o interior. Para e s . divísâ'o, o clima, s ôb r e ,c
qual a seguir teceremos cons í.da.. 3cs, t or na-cse d-e importtncia
cJnsiderável.

/

b)- Imp':)rt~ncia ~ clima-

, Podemos ent enc'ler por cl Lma (do greg0 Klima), o con~
j UXltOdê condições atmosfé ieas que caracterizam uma dada regü
pela influência que ~xercem sdbre os s~res organizados.

~s o í r-cuns t ânó í.a s que podem caracterizar um glima.,
são muito numerosas .rna s dC:G'1loSconsid erar como princi pa í.» - 1:
temperatura do ar, a pressão atmosféricá, os ventos, o estado 1
gr-omé t.r i cc do ar, a quantidade de chuva, a luz a eletric Lô ad e ,E
serenidade do céu e natureza do solo. Tédas cssas circuntén
cias estão relacionadas entre sí, sendo a temperatura o elemen.
to pr edomí.nant e dum c lima.

Fontenelle, em seu t: 'Jmpedio de Higiene" ,aprecia
a influência do clima sôbre os s êr es vivos, a s aí.mc e e referindo:

'" "Ê o ,clima a cxpr caefio mais acentuada ,dessa's infl~
endias exteriores'~os s~res vivos. Comêle varia o calor, que b
quece ou resfria o or~anismo; varia a pressão, que lhe mOdif~c1:
os fluidos, na din~mica e na composição, varia o grau hí.gr-ornê -
trico, que lhe altera as possibilidades de equilíbrio' térmic:::J
com o ambient e, varia o vento; varia a' chuva, variam a luminosi-
dade, a elet~icidade e a radioti,:iede do ar, mOdificarido,por
forma já s ab fda , as diferentes ',.çõestl• ' •~ , .

Estudando a ação CL,:3 diversos tipos de clima diz:

,.",.$" ti Independentement e da questão d~ La ti tude, poder.c
mOs, sob o pont o de vis ta da ação" fisiológica, salientar dois t~
p os de clima - o de a'L ti tude e .o marítimo - que por suas infl:,

,":ências aõb r-e o organismo humano muito interessam pela baixa pr r
são atmosfórica,pelo abundante insolamcnto ,pelo reduzido grau ~,
grométrico e pela baixa global da temperatura, éom sua grande ~
f er ença ao sol e à sombra e suas variações extensas e bruscas;
termina:: ac.errt uada .ee t í.mu.La ção sÓbre a respiração, sdbrc a circu:

/

.. '
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ção,sCbre as. funções cutti'lleas,s,"':"J':' a nut,rição e sSbre o s--iste-
ma n er-voao, Daí o serem .í.nd'í cac . par-a os a116micos,para os eu .
fraquecidos,Para os f8tigados e ' :0 os tuberculosos mcç os j ap í.r-.'
tic::ís ou c ompouca febre e pe quer.aa lesões, dev end o ser p:"'cH=cri:

tos para os Lnv.l d.í.duoa idosos;' esc l.er-ét Loos , c8,rdiaeos,81'tfí·
tiC0S e nervosos. A "açâo do clima de a.Lti tudo 8 'pril1cj_palmel1te .
devida à estimulação causada pelo ru:rio;t:'poder re:::r~!gerL1nt e <3.0
ar, f'az endo aumentar a perda térmica ,o que pro duz incremento d
metabolismo e acentuação do tono vital. Q'Uanto aos :;01LIl.8s marj
timos" ,por sua gr'and ê lúminosidade, r-eguIa rã.da dc tÓ:';jJ:!,~ae fre-
quência de ventos, assim como, talVez pela presença, ornbo r-a pc··
quena,t de iodo, de br cmo, e de c'l'or-et o de sÓdio, em s ua a trnosf'j
r~, sao indicados para os tuberculosso ganglionares, ou com ~
soes ósseas e cut.ânea s , e .(k'lra os de:p:çimidos e convaihescentes ~
mas não convindo, entretcnto , aos nervosos, tuberculosos febris
e Lndí,víduos po tadores de der-mat oe ea'! ,

E no item em que aprecia as relações entre clima
e saúde escreve:

ttÉ muito fácil de com :"Cender o efeito do clima se-
Ú ~ '"bre 8 sa de, deIlJ.is do conhoccrmoa principalmente a açaodo pa-

Lor , d8 u-midade, <ia moviment2.ção e da Luraí.nosid.ade do ar, assim'
como os inconvenient(:;s do Br confinado, sonda êste, como é,
clima dos ambf entes Lí.raí,tados ~ Pa.rtd ndo do princípio de que
homem é uma máqu.í.na pa r-a produzir trnOA1ho, a melhor é a que pc
mite a maior quantidade de trab31naot da melhor qualidade peI.o
mais longo períOdo de tempo. Lembremos, desde logo,que a maior
efirliência humana ~'atingida quaJ'fl10 0- 6rgânismo se enco nt r a n.
estado de confCrto ,pelo que tev:! r meteoroligsta australiano
Gri:f'fth Taylor a Lde'La de ddfirür os' c'l Lmas pe La 't ompo r-a+ur-a Si
sível combinada, com a umidade r , ~tiva,levando à ~õIiSt'rüça'G' dl
um ~iagrcuna especial - o climógrarna- que permit e, à simples i.i
peçao da ~igura, inferir as mais importantes influencias do c,
ma de cada lugar s~bre o homem,pr-í ncí, paLment e s õb r e -aua capaci-
dade de trabalho". '

c)- Re'quis i t os fundamentais llar~ .ê. 1:ns~~Üação-

Para a instalaç50 de uma coLôn.ía de f8rias,devere~
mos ter os seguin tes elementos fundamentais:

l",:,,'Finalidade- Inicialniente 8 preciso saber se e
instit uiç5 o será colônia infantil (escolar ou não) ,juvenil( s6
para moças' ou s6 par-a r-apa zos ) ,para trabalhardores a campanha -
dos. ou nãb de suas f8mílias. Esta indicação ó indispensGvel pc
ra a eü s:posição, do pr ódio e 8 construção das instalaç ões complc
m ent e r es ; ..

2- Eêcolha do 10ca1- J~_1t os de pr-oc ed ê= La , estabele-
cem-se as conãich'raç oes prellm:inares s~bre a na tureza do clima
que se deseja: um consequência, eea colÔnia ser~ montanhese 01
marítima.- -

3- Capocidal.ie- Des't ermí'na da a finalidade e escolh:
do o local, é indispensâvBlprevev a capacidade do estabelecimej
to admitindo ou não dormi tórl os com gnand e mime ro de camas. .

4- Recursos f'í.nanc c,)S e ]2rojeto- Existe uma Lnt.
dependência entre as possibiliêr;" ',::Sorç!..:Únentárias e o pro jeto
poderá' ser feito antes para detc:","inar, emseguida, a ver oa a i s.
pedida ou votada. ' ,
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5- Construção- A construção da col~nia deverá obe-
decer a tedas as illlposiçocs· da Higiene,sobretu,do no que diz
respeito à aer~ção~ insolação e~iluminação.O terreno deverá se
preparado (drenado) de modo a nao ,:,"ncentrár umí.ô ad e, Os 10c8i8
dcapcrvt í.voe , as ár\'las para jogos e ~u.tras ati v íd a dce <;10 ar Li.vr
d eaomponham .1.')6 pe l importante na vida da cc Lôn ía ,

6- Móveis e utensilios-Também ~stes devem merOC('T
cuidado na escolfiã; a(sImp:ricida6.e~ ti faci,lidade de limpeza E.:
põem-se como condição primor dia 1. .I

d)- Atividades-

, O pr'Jgrama de a ti- . ') .d ce de uma co Lôrrí.a depende,
fund amorrtc Imcnt e , de sua na t.ur o:. ])everá contemplar atividGdeE
físiéas e marrt a í.a ; aquelas prefC1>'ltem,ente pelas primeiras hor-a-
da manhã e as dltimas d, tQ~de;est~s à tarde e à noite.. ,

~ ])entr'e as atividades :f;ís~cas Lndd.ca das s que permite
a organiz.açao de U;lll. b9m programa, figu.ram:

a)-b)-
pa ss cios e e xcur-aôe s;
jogos de na tureza diversa , inclusive despor-
ti vos; /
exeI'cíci os na uuraí.s j
na taç~ ,
daapcr t os j
ativid~des rítmicas.

el-d •.
e -
f -

são:
As fi ti vidades d'e na tur eaa merrta'l mais Lnd'i.cada I:

jogos de salão (:1. ire-z,déunas,gam. ão(etc.); .
leitura (prefercrmt,-'!mente de, ficção); .
ex?rcíci~s mentais (8ha~adas,qu~bra-S8beças t'
brlnaadalras de proverblos, advlnhaçoes,etc.).

Consoance o tipo de colenia,podQrão ser organiza-
das atividades soctais c artísticas, como reuniões dançante8,1
cita .í.s , audi ções mueí.cat.s 1 sossões de cinema, t:eatro, et c ,

a)-b)-
c)-

e)- Condições de funcionamento.

As colÓnia s de f éria s '(lerão t e~ funci cnamorrt o Lnt ea
mi teu te ou continuado. No primeirq caso ,por exemplo, estão . at.
Oolenias~de Vaoaciones do Uru guaí., que so funoionm.m na primayc
ra e verao, no segundo caso est50 as con11ni~s infantis de Sao
Paulo, que recebem mensal.mcr.•.te,pclo espaço de 20 dias, escolar
de diferentes regiões. As crianças do litoral se destinam às c'.
lônias montanhesas, dentre as quai s a de Dampoa de JordGo Ó
mais Lmport.an t o, cnquarrt o as crianças do in~erior s8~ en camânh.
das~Gsco Lõn Las manf td mas , em Santos (Colônla Infantll Alvaro
G)lÍao). O Lrrt er-va Lo de~O d.ias , e~tre a partida de""UIIlgru po e :
Chegada de outro, des tí.na-. ..e a L'ímpez a e pr cpanaç ao das lnstal~
ç oe s,

A pr eví eâo do pcaaoa L administrativo e técnico d-
vern s.er função da capacidade e caracteristicas da colôriia d(
féria s ,
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I- CONCEITO M .ADMIN1§TRAQÃO
EtimoI6gicarh81lte, administração ó ato de adminis -

trar e ádrninistrar, palavra de origem La tina (ad:.'Uinistrare), G
governar. reger ou gerir (neg~cios páblicos ou particulares).

Â pa La vr a administração tem Wll.sentidobastante ai,
~lo,tão ampLo que existe u..rnllDireito .Administrativo.' e uma "ei
encia de Ac1.ministra çã o" •

Se~undo Mcyer (La adminis -erac í.én y Ia or-gan í.aacã ó.

.ad.ministrD"bivau), denomina-se administração a at í.vf.dad o políti-
ca dirigie1a no Lrrtu í t o de promover'os Lnt c.rêe s ee do Estado e Q}

do' P~VQ'. Muitàs são as definiçõe;,:;de Direito .Ac1ministrativo,rnaf
Meucci (Insti tuzibne .ií, Dí.rLtto ,Amministra ti vo) o caract eriza
como 11 o ramo SO direito púb Lf,c oque di ta a s normas regula dcr a s
das in~tituiçoes sociais e elos atos Ao Poder Executivo para a .,:
alizaçao dos fins de utiliâade pl~blicall,enq\.1$nto Goodnow (HDer_
cho .Administrativo Oo'mparadon). c Lae s í.f'Lca com a parte do Di·
rei to 'Públ~co, que fixa a orga:nL~,;ão e determina a competência
das autoridades administrativas, a.nd.í.c and o j ao mesmo tompo~ao i
di víduo os recursos contre a vã oLaç âo dos s eus direi tos. Pa r a "
Pereira Rego (I!Elementos do Direito Admini,strol:i:tt'o Brasi1:Gj_ro~
"acifuciaad.ministrativa é a ciência do mecanismo e da dí.r cça
dos serviços públicos, da joraquia, da organização interio.r e
dos p:cincipi.os relativos' ~ adm.ini$t.ração" •.



CAPACIDADES
CATEGORIAS ADM. TEO, COM. FIM.

/ OPERAEIOS 5 85
CONTRA-MESTRES 15 60 5CHEFE DE OFICINA· 25 45 5C}ffiFEDE DIVISÃO 30 35 16 5CHEFE DE SERVIÇO 3f

) 30 10 5DIRETOR 4(l ~5 15 10

Sa:r:tamar:. (ci t •. Ln "Tratado de .iência da.dminis
traçá o e Direi to Adm~.. ,·'t,l'ativõW, de' Viveiros de Castro) di"stin
gue na Administração. L~) .•. a organização; 2º)- as funções;3º) Õ
proc ediment o.

, Segu:rido Renri Fayol, engenheiro de minas francês ~
("Adminístration industrielle et :énerá.iJ;e-") administrar é pre -
ver, é organizar, é c;J,ncmdar,é coor denar- e 6 con tr-o Lar , Prever
é perscrutar o futuro e traçar o programa de ação ;-organizar' é'
construir o duplo organismo material c social da ompresa;coman-
dar ê fazer f'unc Lon+r o pes aoa Lj coordenar é -ligar, unir,yharmo-
nizar todos 'Os ator e todos os esfo:çços; controlar é cuidar que
tudo se passe de ac6:t.'do com as regras es tab e.lec.l das e c-(s ordens
dadas.

Parece-nos interessante, a título de ilustração
evidenciar quo a característica principal do sistema de Fayo1
(áiaiolismo) está na .concepção de que tôd.a entidade econ ônrí.ca co,
porta seis grup0::2.distintos .1e a't í.v í dad ej que corresponde,natu -
ra Lmento , a .funçoes especializadas: .

Atividades ~ bperaç5es técnícas- compreendendo ~s
atividades relativas 8 pr oduçao , à fabricaçao e à transformçac

Atividades ou operàçõos comorciais- em que estão i:
ob.ídas· t~das asativic1sdGS referentes t\s compras ,vendas , e tro-

/cas;

Atividn::.:2.~ou operações financeiras- as que se rc
ferem à procura e à &:~·"]taode capitais;

Ati vida 0.(;S ~ .2.peraç õos ~ .ê. egurE"tTI.ça-tendo por fi
nalidade a proteçao de bens, de CÓiSBS e de pessoas;

A.tividades o~ opor39,.?oS ~ contabilida~e-'abràngOl
tCdas as a-tividaeles que dí.z em r-ec pe.í. to aos inventnr1.os ,ao pr~ç\
de custo, ~ estatística e aoorçumento;

_ Ativit!ad~s ou 2.E9Faç 50S !l~lmir:istré}tivas- <:tp~recbm
como opelE~çoes de c-.:.1.Jun1'õGsâo constituidas pelas at i.v.í dadoe
de· pr ovLsáo , . de ogg,",dzsção,. de comando, de coo:mftenação. e de
contrele.

Para moet.ra r j por umi qo.adr-o f'à cí.Lmon t o c cmpr-enafv e.'
a influ8ncia rela ti va elasdi versas capacidades necessárias a.
pessoal, F{3yol ápresenta um quadro com a importância da função
técnicà em uma grande empresa:

SEG. CONT. TOTAIS
5

10
10
10
10
10

.5
10
15
10
10
10

lOO
100
10.0
100
100100

A c2nolu8ão a que Fayol chega é a seguinte~a pri
cipal capacidade do operário ,,8 a capacidade técnica:à proporçã

I .
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que se sobe na hierarquia., a iJJJ,l?ort~ncia atinente à capacidade
administrs ti va aumenta, enquant-o decresce a que se prende à ca
pacidade técnica; a capacidade essencial do diretor é a admi =
nistra ti va ,

, Em outra qua dr'o , Fayôl, mostra .. a importância rela
ti va das d.ív er sas capa cidades necéss~rias dos chefes, em tipos-
de empreendimentos de diferentes envergaduras:

C_'j;>.ACIDADES

CATEGORIAS ADM. TEC. COM. FIN. ,SEG. CONT. TO~AIS-
EMPR. RUDIIIilE NT.AR 15 40 20 10 _5 10 100
EMPRESA PEQUENA -25 30 " 5 10 10 10 100--
EM:PRESA MÉDIA 30 25 15 10 10 10 100
EMPRESA GRANDE 40 15 15 10 10 10 100
EMPR.MUITO GRANDE 50 10 10 10 10 10 100
EMPRESA DO ESTADO SO 8 8 8 8 10 100,-

Por ~sse qu(~dr0...Jveriiicamos que a empresa do Esta-
do (no:presente Cê,SÓ q dí.r-e ça o de centros e parques de r-cer-ca -
ç ão) é a qu'e exi ge maior ::apaeidade administrativa.

Seria' interesse 'te,he~tas consideraç5es sebre aO. -
ministração, lembrar Frederic,\: Taylor, I engenheiro âmer-Lcan s pr~
cursor da or~anização científica do trabalhp. Em sua obra "prig
c i.p ee d 'Organization Scientifique"( tr. ir.) demonstrou,12or UY.La
série de exemplos e í.mp'I'es , as perdas imensas que a naça o sofre
todos os dia s , e, afirma que o remédio para ~sso mal e stá numa
organização ciehtífica e não na procura de homens exc epcí.onaã a.O importante é atribuir a cada indivíduo a tarefa mais elev8da
..9.Q.elhe :Q.e~mi~~ ~ aptidões. -

Hee í.o Fc:,' '."ndes Pinheiro ("Organização e Reor'gani-
de Serviços"), ,,,'C:1J.dandoos pr-c bLemas de pessoal,preconi-zaçao

.za:

1º)- definir nítidE'u'TIcu'te a natur eza (csp ccializa-
da ou não) e o car~ter (temporáriO ou permanente) dos trabalhos'

2º)- es tLmu.Lar-e fi_~':ar as lotações parciais neces
~ . fear ia s o, em aQ8 dcs ta s , a global;

3º) .....rqcw:utar crssG pcs eoaLj
4Q)- ; 'lecionar Csse pe s soaL,

/

Ao estudar a natureza do trabalho, divide-o em:

a)- trabalho intelectu.al,tamb~m c:nomadovertical
ou dos dirigentes;

b)- trabalho ml,~iculart material ,horizontal eu
dos executantes;

rc)- trabalho mec ân í.coçaux'í.Láaz- ou substáLtutivo to-
tal ou parcial do e sf6rço humano. -

!preciara--nos apenas ° primeiro caao , o trabalhbiin
teleétual, divldincLo:
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1 id d dmd t t' ...l'ii'l "'.I?e a capaCl 8 e a mlnls re l.',t. para r

a)-
b)-c)-
d)-e)-

previsão'
•• , iV

organizaç~o;
ccor-ôena çao ;
comando?
contrdle.

pQla ca~acidade técnica para:

aj- Lnf'or lção;
b - cons e l 10;
C - in s t __,,'2o ;
d - o'rí.e; ,nção par a realizar determinados tr-abaLhoe

materiais.

. As considerações que acabamos de fazer serão de
grande uti lidade para a quêl. es que ti verem a seu eargo a admi-
nistração ou a simples organização de centros e parques de re~ .-creaçao.

II'" RELAÇÕESADMINI~"f1RATIVAS ENTRE ªERVIÇOS,CElJTROS ~ PARQUES

DE RECREAÇÃO

Temos verificado que, multas vezes, a palavra par
que do r-ocr-oaoao tom sido usada como sinônimo de centro de re-
creação-at'õ êom significado maí.s amp'í o, Em uma organizacão r-a -
cional isso não se deverá verificar,tpois o Centro de R~crea -
ção deverá c ent r'eLí.z a'r n'adrJ~'üstraçao das ativiclades no ba:i.rró
ou distrito a que serve. O significado substantivo dO par-quer. '
ê jardim extenso ou boeque , ou aí.nd a terreno murado ou v eda do ,
onde há caça. Assil!l., o parque de rccree,ção terá fo r-çoaamorrt G de
ser úm jardim ou área definida, dGstinada ~ :t'ecreaçao.

Se eompar ar-mos , por exempl-o, a or-Len-t.ação da Pr o -
feitura do Distrito Federal, por intermédiO do seu SerV'iço de
Educação Física e Recreação, com' a do Ministéri-o do TrabalhO ,
por meio d e seu Serviço d e Recreação Operária, veremos qua o dis
tintas são.

A P:t'~~c..;',1ra espalhou pela ci da de numerosos' re -
creios infantis e alguns parques de recreação ,que, t6cnicaInen
te, poderemos denominar unidadesd·derecreação(art. 7º e 10 da
lei nº 674, do 8/l2/5l)lestas unidades se subordina~ diretamen-
te ao ~erviço dG Educaçao Física ~ RecTGação (art. 42 da lein2

r 674). O Cent r-o de Recrr;ação e Cultura, insti tuido pela Resolu -
ção nº 15, de 5/8/49, no ba Lr-ro de Copa cabaria é diretamente au=
b'ordinado a o Departamento de Educação Comp.Lem errtar (art. 3º) •Po-
deremos representar essa disposição pelo seguinte organograma:

Dop. le Ed~cação Complemen~ar

I ~
Centro de Re-....,
creaçao.G Cul
+ur a

I S~T'yiço de 'Educ8'ião
Flslca e-Recreaçao.

IParques de
Recreação •.

Recreios
infantís

i /
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Centr'ode
Recreação
da Penha.

/

-187'"

Vemos as s í.m, que o Centro de Recrea ção não pod;e s e;
adminis tr@do pelo Serviço de Recreação, sendo antes um órgão pa-
ralelo.

A organiz..Ç1ção do Ministério do Trabalho é muito
mais raoional;

ceJro de
Recreação
de Bangú

OP~RIÂSERVIÇODI:'
•

Recreação
da Gnves

Ce.nt:!?os a
serem inst
talados. -

Unidades
de Recreu
ção da PQ
nha

,.'
U. de Re-
creoçãó éb
Bongú

,
U. de re-

Noz-eaça o <ti
G8vca.

U. de Re -
'"creaçao o

serem ins-
talada s ,

Cada Centro de Recrea ção ceu traliz a a administra-
ção das uhidades de :recreação do bairro a que serve: as un í.da des
de r ecreação poderão ser recreios infantis t campos d e voleibol,
futebol, basquetebQl,etc. '

1II- ADMI~TISTTJ\'~t1RA.Ç~_.'.AL M CENTROSE PARQUESDERECREAQÃO

a)- Planejamento~

A primeira fase da administração racional está re-
presentada pelo 'pJ.anejamento, que, no presente easo,deverá,poe-
, decer a e-sta s oquênc La r ,I

.. '

cos;
1- levanêamento topográficb dos logradouro.s pÚbli-

.', .'

2- si tUf'? ão dos gr-and.cs con jurrto.a _ro.ei.d.Cl-w.1a..i.sprO-
letários 'e burgueses,
I 3- previsão, s egundo a S caracto.rís ti.cas dos 10~rR-
<laD)l-rose as necessid§,des da população local,para",a instalaçao de
U1Il. centro de recreaçao e da s unidades de recreaçao (parques de
recreação, recreiOS infantis, quadras de vDleibol e basqueteb01f
campos de futebo,etc.) em cada bairro ou distritG;

4- cálculo", da d(h::.~)esacom a instalação de cada cen
tro ou unidade (previs'~P orçament6ria), em fase do conjunto de'
aparelhos ou pavilhões. I

/

_ 5- estabelecimento da ordem de prioridade para a
instalaçao das unidcédes de recreação, segundo o caná t er- dovur- -
gência e a possibilidade-financeira do órgão administrador.

;-
/
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b)- Organi~=2ãQ

,A orp-jizaçã() do centro ou do pa r-qun --o, _

ccns í s te na dl.~O~l.çao de ~UàW par t es ou element~s de -= __ =
dar-Ihes corpo 4lllCO ou ~eJ~ colocá-Io em conàiçoes de ~ ~
men +o , que 6 a conpr'ovaçao GLl a verificação da boa cr ga n.Laaç.a
Par-a ' isso, dcvcr emo s considerar três ia tOTe's Lnd Lapnnaáv e í s
boa organiz.,ação: inst'8,lação, scgunâo as iina1idades,tipos de
ti vida d.e s 1 iUDCion'amcnto •..,....,

c.

E-

l~ Instal açã0-
i ,

/

tudo:
A instalação da unidade de recreação depeJ).cte,sobre~

, ..

da finh lidado a que s o destina (recreação Lnf'an .
tii~ juvenil,ou para'l1ultos); ,

, 'd' ~ 1 t ' t'-' - da ~-'<0\;::(':;' a.aponavc e ou ras car-ac t or-f.a r.o as cio
terreno;

•.. d'e 'recursos financeiros d í s pcnfv od.s j ,
, - da exist~ncia ou não de pãvilhões e depend~ncias

complement ares; "
- ....da Icapacidade de frequência;

- da in~icação ou n30 de-pavilhões adequadOS (mat~
rial fixo); ,

- da escolha do material amovfv o'l -e móvel.

SegundO u natureza da i~stalaçã~,certas ativida.~
d ,.., '" ri "1 l' ,..,os serao ou nao Qe pOSSlve rea lzaçao.

2- Ti;EoS de atividames-

Os tipos de a ti vidados d e U1Ilâ un'í.dad e de recreação
prutc.rão ser assim e aquemat í.aadae , quanto à sua natureza:

I

Física ....

natur-aLs Recreação em aparelhos ,sessões histori!.,:_
das,otc.f' •..•....._.

tlontestes-
jogos
rítmicas (dos brinquedos cantados ~s danças).
desp or-t os (inclusive jogos deapo r t.í.voe )

.:rntolegt~~ 1

I' Loiturc. de ficção., jogos de salão(xadrez,damas "
gamâo , e tc , ) passatempos mentais (chalfradas, quebra-cabeças,je-
go do palavras,provórblos, aevinhaç?es,etc.)

.I

Artística;

Trabahos E artes manuais; dramatizações e teàtro1
a ud í ç ôes m.usicais, reei tais ~etc.

Q.Ívic('.-,:social-
I _

Vis~. a; "outras unidades ou instituiçoes tr-euni .
ões para comemorar datas ou acontecimentos diversos.

N Junta.rnento com essas atividades poderão ,figura:.
aeaaoe s de cí.nema.: , teatro, espet~culos desportivos,etc., que
se caracterizam como recrec~ção passiva '; tambóm pcder-âc ser, fu;n·
dados clubes ° associações.

I
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o funci'.. .on to da unidade de recreação poderá se:

-livre,como ocorre a tua Lment e nos recreios Lrif'an t í.,
do Dis tri.to Federal,

- por turnos,pre-estabe1ecidos, como deverá ocor
rer nos parques e centros de recr0açao.

Quando o -f unoí.onamont o (; por turnos, o horário es t:
be1eceráa natureza dos f'r c qucrrt a do r-os, A unidade de r-ecr-eaçâo
mais complexa é o cpntro, que poderá funcioll2r em trôs 9u quatr,
turno s , ejc~.:

- 3' turn (8- J..º-para crianças das 7 às 11 horas.'
2º-para crianças das 14 às 17 horas.
3º-s6 para adolescentes das 17 às 20

horas e para adolescentes e adul-
tos das 20 à s 22 horas.

I- 4 "turnos- lº- para crianças,das 7 às 11 horas.
2º- para crianças, das. 14 às J-7 horas.
3º- para a~olescent~s, de~17 às 20 •4º- para adultos, das 20 ~s 22 ·horas.

No primeiro exemplo exíst e uma ativ:Ldade mista de
adolescentes e adultos, enquan to no se.;undo os adultos (conven-
cionalmente Pl2\ iores de 18 anos) t õm sua s at í vidadcs pr6prias •

c)- Direção-

A dii±eçá;:; das' unidades de recreação deverá estar
entrosada com a dos centros de recreação e a déstes com a dos
Serviços de Recre~ção. As~im, ~stes Serviçbs superitendem dire-
t~mente os centros de recreação que,por sua v ez ; aupe r Ln tendere-
r-ao dir etamente às unidades de rJcroação.

A fim de manter unidade administrativa,. o programa
gsral de ~tividades deverá ser elebora~o pelo Serviço de RQcre~
çao, com a audiêncÍi.. (tos dirigentes dos centros do r-cc r-ea ça ov e ,
. em casos espaciais,Q 3 dos parques de recreação e das demais u-
nidades. 'E importante a direção única para. que o Serviço e
suas dependências constituam um conjunto administrativo harm~ni
co.

IV- PAPEL gUE Q.§ ~RQUES ~ 9.ENTROS .;Q~RECREAÇÃO DESEMP:GNHA1\[

VIDA DA cOlvrcmIDADE

Emum.inquórito feito em v-árias cidao.es dos Esta -
dgs Unid oss~bre .!ttQualo parque de recreio ideal?", as impres
soes colhidas entre os frequentadores foram as seguintes:

, a) ....um parque de re~reio é ideal quando o espaço
destinado ao mesmo8e5Ft .pr-cpo ro í.ona L às crianças do bairro, p'er-
mitindo a fácil pr5ti de jogos e outra~ atividade~ físioa8.S~
n~fica Ls t o, grundes . ':as para. os par.ques,evitando aglü~2r,J, .
ç Oese longas esper-a: .":"'1;auso dos aparelhos e partioipaçao nos
jOtZos;

NA-
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b)- quando a atraç~ot a or-dem, a belA2~ dos paTqn_CL
onde há árV§res, cercas vivas, gramados 8 livre dos .dj !ZcJ::'os:é
proibido,etô., contra-sta realmente, com as atividades lÚdica'
praticadas ná rua;

. c )» quan~opro!orciona aos s eus ·f:requenta dores Q-
p ortunldad@§ de e:;::pansao adeCJ."~adaà idade, por mo í.o do Jogos, a -
parelhos, êtc., que são saídas naturais da energia em ~isupc;r2vi";.
que de out;[,'1§modo seria gasta de maneira Lmpr-udenbe , . pois a de -
linqUêncin 1nf!llltil é anu'Ia da com a /ação dos parques de :recreio
que evitam @s roubos, depredações e jogos rudes; .

. a)- o que possui planos de jogos para cada idade,·
hav.endo l~ªJ;:'es cape c i aLmcrrte determ~.nados para cada grupo de
menores, m©(;tlos, ma r or-cs e a doLes corrces;

e) -- é f1 o .... e em que as mcm.nas t ôm as mesmas opor-
tunidades \lê partic:ilp ~)S jogos como os meninos e que a t é 12
anos as at;i,Vidades SL.t comuns e a páis 38SU idade a maioria dos

. jogos. é COfi§iderad;;; separ-adamerrt e] '
/

f)- quando oferece U8;,)correto dos aparelhos e
quando tQdE§ as atividades são .01 üejadas e t~das as crianças e
jOVGl1.Ssa o ;reoebidos com igual cOI\sideração e carinho;

. .' , .. f~ " . -. g)- quando as mLUS var}.acL~.sha b.í.Lad adce lSlcaS s a:
des~mvolv~ªªs:. ha bí." i.dades manua.í.s , jOgCiS p oquenoa , desportos c~
letlvos, lndividuaió aparelh08,etc.;

h)- aquê l e em Ql,lG a grande var-t.cda de do int-crésse
acha Oport\1fiidades pa-r-a cxpressãr-s e; assim sendo, as pessoas
que gostam tle representar~ de desenhar, de can ta:r , de f'az er a -
erobacias, ~e dançar, de iniciar coleções, terão suas opo:::'tnx.Li-
dades e se~ªD utilizadas, desenvolvidas, melhoradas e encoraja-
das; t

. i)- quand o pr-opcr-oíona a fc>rm8Çoãodo grupos base5l
·ddos~na ~Qªªeinter~ssQ e habilidade, não r~vcndo,melhor meio
e IOrnl8.çCt§da e relações sociais do que o j~go;

j)- onde a liderança Ó bem orientada, encaminhadof
os tíE1idos controlados os ego.i.stas, favorecendo a formaç ão na •
tural dos ~;rupos;

ó

k )» é a'·'le que ç:.,scrianças, os jovens frequentar
com prazer ~orq":'..6s~::l:. '·:xt:J..es er-ao tra-l~ados com gentileza e con -
siderados ~t:nos pr of (' ...:GS e poderão brincar, conforme as rc -
gras estabêlecidas pe.c : par quo j

. m)- 9,.uando há sempre, alguma coisa Lnt.er-as-sarrte - r
fazer;JoI?Q§ de sa táo , par a os dias de chuva, cinema, hist6rias
p~ra OUVlr aparelhos, jogos ao a.. livre, festas c~vicas,excur-
soes, dra~'\azaçõGS, reuniõa.e de clubes, etc,;

m)- quando of er0ce Q máx.cmo prazB.r c.omo mínimo d
perigo;

cesso nas
cos;

. p)- quando rroporcionaa t6~28 a8_crian~ss .. mesmo
as que tem Glefeitos físicos, a mesma oonsrí.d era ç ao e enseJo de
s en feliz, p~is há atividadc,s recrea-civGs satisfatórias para
cada caso;
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q)- quandc vi.nap er-e ·confiança e
1

s~a~-
lias do bairro facilitando o onví,o 40s s.eua -filhos ao parque •

."'-,

, Segundo Howard Br ancher t "llQ..E.at'que '(i-(k.Rc,c~OG
primeiramente o lugsr onde se 1Gsenvolve o poder de agir ~na -
dar, pa tinar, jogar, Q an tar, oi :;aniza~ cornpo tições e j ogos, fa-
zer br-Lnque do s, obe crva r a na tur oza" ,portanto, "ajudar <re ensi~
nar a criança a bem agir, a ser feliz, a educá-Ia para hoje e
para o futuro".

O professor de um parque ou centro de recrea.ção
exerce a sua influ~ncia não apenas no momento em que está, diri
gindo 'a atividade, "mas ta.ub óm sô or-c a coletividade a que a in.§.
ti tuição serve, par t í.cí.pan do de sua vida tão ati vament c com;2
qualquer dos membros qu-: 8. integram. NoS Centros de Recreaçao,
~antidos pelo Sbrviço dL Recreação Operária do Ministório do
Trabalho (S.R.O.),por G - 1~~0, os professÓres de Educação Fisi
ca , além de sua s a tri b ,....:i çóes normais, inerentes ao Serviço a
que pertencem, t~m sido convidados constantGffiente parn dirigir
festividades ou patroc.inar atividades, tal como tem acont6cid0
nos conjunt os resi àdticiai s da Penha, Realengo, Bangú e Gávea ;
onde já se encontram Lne t.a'Lados (3'o..Lganizados os primeiros ce~
tros de recreação de Di5~rito Federul~ proporcionhndo ativida-
des fís icas e cuLtur-a í s , inclusivo artísti cat, aos tra balha<ào-
res e suas famílias. .

É pr-oc í s... / sobretudo, que' os orien~adOfes dos pa~
<a.U~8. G, centros, tenham leI?- pre~e12te qu e 'a recreaçao na o está n~
atlvldade em Sl,mas na dlsposlçao flSlca ou mental com que o lQ
di vf duo a realiza, ese le:nbrar sempre de que prazer G a condi-
ção básica, indispensável,para qua a recreação se caracterize.

v- EXER(;~0IOS

. 1- QUEtÍSOs aspeétos mais importantes par'a a administração ef'L ....
ciente de um pe.rq.ue ou centro de recreação?

2- Qtte TJE',>~l pod..nrá desempenhar um centro do recreação na vida
da ooiaun.i.dade?
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