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T E M A I - SINTESE HISTORICA



Em qualquer estudo sobre educagão, tirar conclusoes

definitivas, estabelecer métodos rígidos, é tirar-lhe a plas-

ticidade implícita no seu fim, na sua prôpria essência: o de-

senvolvimento dc ser.

A verdade de hoje será incompleta amanhã; e a edu-

ca^ão visa a preparacio para o futuro
,
não o enquadramento no

passado.

í) este o problema que se poe â consciência de todos

os educadores, åqueles que se preparam para sê--lo.

Sô o estudo constante, a constante mas consciente

adaptagão â evolugão dos valores humanos
, poderá ser a atitu-

de honesta.

Repousar num método, porque ele foi certo, foi cien-

tlfico, foi a conclusão dos estudos duma geracão, de nôs prô-

prios; impor um conceito actual como definitivo; encarar a

psicologia da nova geragao como a da anterior, são erros co-

muns na educacão. Representam estagnacão, retardamento na evo

lucão da prôpria humanidade
, responsabilidade.

Erro também, e imperdoável, seria menosprezar o co-

nhecimento do passado, a sua li^ão. Aceitemos a magnífica he-

ranga recebida, estudemos a's suas razoes, a sua evolucão, a

sua adaptagão aos conceitos das épocas e, principalmente, as

suas repercussoes; os seus erros. E tornemo-nos dignos dela,

enriquecendo-a, colaborando, modesta mas honestamente
, na sua
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evolucão.

Repetimos:

A educacão, como todos os ramos do saber humano. está

em constante evoluqao. A verdade de hoje é insuficiente amanhã.

Os conceitos dos nossos pais estão, para nôs,já desactualizados .

Daí um constante fenômeno de reajustamento.

A educagão deverá ser uma "acgão realizada no presen

te com os olhos postos no futuro". Para isso,devemos utilizar

as ligoes do passado, recorrendo å grande mestra, a Histôria.

Ela nos oferecerá milhares de experiências e de insucessos que

evitaremos repetir. Ela nos darâ a ideia da evolucão dos con-

ceitos, dos costumes,das instituigoes, nos mostrará as fases

porque passou a nossa sociedade e em que sentido ela tende a

evoluir.

A histôria da educagao deve ser a nossa primeira

fonte»na qual se impoe renovar e ampliar os conhecimentos

adquiridos.

Diremos, sem hesitagão, com "Compayré" que "a his-

tôria da educacão é a prôpria histôria do homem" (1). Mais até
,

ela é um pouco a histôria da prôpria sociedade, porquanto, "a

todo o conceito educativo corresponde um regime econômico, so-

cial, político e religioso e uma situagao humana".(2)

Não se trata de fazer Histôria, mas sim de interpre-

tar alguns dos seus aspectos, colhendo ligoes, nos passos fun-

damentais para a orientagão da nossa exposigao.

Tentaremos fazer, no final de cada sector encarado,

um pequeno quadro qu? nos permita observar e comparar as for-

mas estudadas.
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Este quadro pretondo , apenas , estudar o problQma no

sentido da orientagao do nosso trabalho9 cada alínoa com um

objectivo ifltimo , e nâo , pretenciosamente , rosumir a totali-

dado do panorama educativo na o'poca considorada.

Por forga que auas alínoas não constituem sectoros

ostanquos, nom tom aspectos do classif icagão, Roprosontam

aponas , ropetimos, uma tontativa do sistematizagão , no senti-

do da orientagao do nosso trabalho
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QUADRO 1

a) ĩnf lucncias :

Factores que nos rcssaltari cono princi-

pais inf lucnciadores da rospcctiva edu-

cacao : religiosos, polĩticos, sociais,
econônicos . . .

b ) Organizacão da educacao :

Instituicoos existc-ntes, sua organiza-

gao gcral. Extcnsão do cnsino (particu-
lar, nacional, aristocrático , conun).
Existencia ou nao da Educacão Física

organizada.

c) Métodos:

Aspcctos salientcs

d ) Aspectos individual c social :

Cono e^encarada^a crianga. Conceito de

fornacao. Criagao de un valor activo,
individual e socialnente, ou pura con-

fornagao sogundo os intcresses sociais.

Graus int e rnodi o s .

e) Disciplina:

Forna cono sc processa_v_ as relagoes
profcssor-aluno ,

na oscola.

f) Educacão fisica:

1) Aspocto filosofico o doutrinårio: últino
na sua aparigao cronologica, prineiro
no interesse.

2) Aspecto utilitário : no sentido da prepa-

ragao directa para una actividade.

3) Aspecto lúdico e religioso: factorcs ins-

tintovos : sua expressao.

4) Cono espectáculô: (pelo interese e actua-

Tidade do^tena). Assinalar seus graus ,

repercussão; seu fonento intencional,
consequências .
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CAPITULO I

POVOS PRIMĨTĨVOS

Nos seus primeiros aspectos, não podercmos, certamente,

falar em educagåo de uma maneira formal, dirccta, mas apenas

de educagão indirecta.

A educagâo formal, organizada, aprescnta-se , aliás,

como um "luxo" da civilizagão. Ela nasceu com a evolugão da

sociedade humana, a sua difcrenciacão , que foi permitindo, pe-

la elevacão do nível econômico, a "libcrtagão" das necessida-

des primârias da vida. Sô quando um pouco liberto destas, des-

frutando horas do lazcr, o individuo pôde dispor do tempo para

considerar os problemas educativos. Numa outra forma, também,

sô a diferenciagão do trabalho e a melhoria do nível econômi-

co, vieram permitir que geragoes inteiras de jovens consti-

tuissem, na sua preparagão escolar, durante largos períodos

(10, 17 ou 24 anos no ensino primário, sccundário ou superior) ,

um føeso-morto-economico" para a sociedade.

l^. fase - Pré-Historia

A crianga primitiva seguia seus pais, imitando-lhes

os exemplos, tendo como única escola a acgao, a prôpria vida.

As suas tendências naturais, 0 seu instinto lúdico levam-na a

brincar, a jogar, imitando as atitudes do. adulto, aprendendo

assim, todas as actividados destes. Deixada livremente, não re-
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cebia tratamento ospecial å sua condigão de crianga, aprendia,

pela participaQao na vida do adulto, os seus costumes, os seus

usos- , as crengas e os cerimoniais.

Livre,no meio da natureza, esse pequeno "bom selva-

gem" , disciplinado pela sangao natural, pelo instinto de so-

brevivência, pela necessidade social e funcional, selecciona-

do pela prôpria natureza, recebe essa quase inconscicnte "edu-

cagao natural" (3)

Livre no início comega a ligar-se,progressivamente?

aos seus "deveres-necessidade.
"

para com o grupo, assim que o

desenvolvimento o permite. 0 instinto de defesa,a impossibili-

dade de sobreviver sô, obrigam-no a cingir-sc- ao grupo, aos

seus interesses sociais.

A educagão, melhor seria dizer, a sua adaptagão, em

nada considera a personalidade ,
limitando-se a uma rígida con-

formagâo com as necessidades do grupo, o instinto de defesa

comandando-a.

A necessidade de sobreviver, leva-o a um predomínio

absoluto da actividade física; corre, salta, trepa, nada, lan-

ga, luta. Principalmente,é no sentido da luta que se desenvol-

ve toda a sua actividade. Comanda-a o "instinto lúdico que

aguilhoa toda a humanidade" (4)

2^. fase - Sociedades Primitivas

ĩmpossível se torna precisar, definir fases, na evo-

lugao processada em milénios, no entanto, os primitivos actuais

jå nos permitirâo assinalar alguns tôpicos nessa evolugão.

N. grandc maioria, a crianga continua livre
, entre-
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gue aos seus jogos, imitagåo da actividade do adulto, já tra-

dicionais, transmissores de uma hereditariedade social, educa-

tivos,portanto. A aprendizagem faz-se naturalmente ,
directamen

te, mas há já alguns aspectos intencionais na actividade do

adulto, que "ensina", que provoca a imitagão. .Livre no início,

a crianga é, tão cedo quanto possível, integrada na sociedade

do adulto. Surge, nalgumas tribus, um costume, pai ancestral

da escola; a iniciagao.

Roger Gal descreve-o "a uma idade mais ou menos

artificialmente f ixada, jvariandomuito de uma tribu para

a outra, não sô por razoes de maturidade fisiolôgica,
mas também por razocs sobrenaturais

, marca-se, por ceri-

mônias especiais, a cntrada do jovem no grupo adulto.

Estas cerimônias rituais, acompanhadas de períodos mais

ou menos longos de isolamento para o iniciado, provas,
dangas, rodcados dc mistôrio e de magia, sâo destinados

a impressionar profundamente o individuo e a narcar for-

temente no seu espírito o dia da admissao na sociedade

dos adultos"(5)

Ha tambôm já um aspecto informativo, composto pelo

ensino dos ritos religiosos, costumes, segredos e cânticos pri

vativos do seu povo (6).

De uma forma geral- a crianga continua a não gozar

de cuidados ou direitos especiais. • Bliminada å nascenga com

extrema facilidade, é tratada com violência, abandonada em in-

teira liberdade ou confinada em um sector dcterminado da tribu.

Surgem,no entanto, alguns aspectos, já interessantes
,

em que lhe são confiadas actividades determinadas
, ao seu al-

cance (pastorícia, scrvigos leves) atraves doq quais vai fa-

zendo a sua progressiva aprendizagem. Sao também acentuadas as

diferengas. no tratamento,dos povos nômadas para os sedentá-

rios.
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A crianga continua fortenente enquadrada nas necessi-

dades do grupo, adaptando-se rigidamente ao mcio, å sociedade

linitada en que vive
, sem qualqucr consideragao ãe ordem indi-

vidual.

A actividade fisica modifica-se, ostende-se a novas

actividades com a cvolugão dos utensilios, toma aspectoa novos

quanto ås suas neccssidades.

Assim, de. actividade meramente instintiva,neccssária

a sobrevivência, passa a formas novas : preparagao para a guerra,

exercitagão, lutas , concursos guerreiros. A danga como forma

ritual, surge e ovolue; a canoagem, o adestramcnto nas armas
,

a equitagão, tcm o seu inicio. Os simples instintos lúdico e de

defesa evoluem,agora,para as formas utilitária, religiosa e re-

creativa.
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QUADRO 2

Pré-Histôria

a) Inf lucncias :

Instinto de defesa. Ncccssidade dc so

brevivcr. Adaptagao ao neio.

"k ) OrganizaQao cducativa :

Nula.

c) Môtodo:>

Inexistente, a crianga aprende pelo
instinto de initagao, dc dcfesa,
pela ncccssidade.

d) Aspectos individual e social

individual - não 6 considcrado

social - subordinagao absoluta ao

"interesso-nocessidadc" do

grupo ,
nostc caso a fani-

lia, ou nelhor, a ospccie.

e) Disciplina:

sangao natural

f) Educagao Física:

Conandada pelo instintc de dcfesa,
pelo instinto lúdico. Aspectos de

adaptagão ac neio.



POVOS PRI_.iITIVOS 11

QUADRO 3

Sociedades Prinitivas

a) Inf luoncias :

Necessidade de sobrcvivor, adaptagao
aos usos

, costunos, necessidados e

interesses do grupo.

b ) Organizagao educativa :

Ausencia do qu"\lquer instituigão des~

tinada a cducagão. ^Esta é feita por

sinples participagão na actividade do

adulto.

c) Môtodo:

Várias fornas dc integragão: jogos e

dangas tradicionais (usos) jogos e

dangas guerreiras; aprendizagen de

actividados dispcrsas por participa-
gão. "Iniciagão": prineiros aspectos
infornativos.

d) Aspectos individual e social:

individual - ncão é consid^rado

social - socionorfisno : estricta con-

fornagao do individuc ao gru

po, clan ou tribu en que nas-

ceu.

e) Disciplina:

A necessidade lova a crianga å total

aceitagao. Quanto a atitude do adul-

to, surgen fornas variadas : fácil eli

ninagao fisica, concoito de scr infe-

rior, violência no trato; poriodo de

total liberdade e quase abandono; até

piooibigâo de castigos corporais (tri-
bus Zunli - India) .

f) Edudagao Fisica:

Aspecto utilitario: defesa e ataque,
transporte, subsistcncia. Aprendiza

gen guerrcira.
Aspecte religioso e lúdico: dangas e

rituais; ô°Sos prinitivos (igual a

fornas infantis; jogos de destreza

ou "jogos de proeza"). (7).
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CAPITULO II

CIVĨLĨZAQÛES FLUVĨAĨS

Em pcrmanente luta pela existência, os povos foram ,

sucessivamonte, procurando molhorar as suas condigoes de vida.

Scus costumes, usos, religião, utensilios e conhecimentos
,
fo-

ran-se transmitindo e aporfeigoanda, do goragão para gcragâo,

dcntro dos formas progrcssivamcnte mais eficientes, mas não or-

ganizadas.

A luta constante, a instabilidadc
,

o moio natural

agressivo e ainda nao dominado, não permitian ao honen uma or-

ganizagão social que £acilitasse o nascimento de uma educagåo

consciente. Nômada, foi procurando os lugares que mclhores con-

digoes de vida lhe oferecessem: as bacias dos grandes rios

constituiam os lugares ideais ,pela riqueza das terras que apren

dera a cultivar.

Ai se fixaram povos e essa fixagao levou-os a uma mo-

dificagão total da sua vida: o meio favorável, a estabilidade ,

permitem uma elevagao do seu nivel de vida, como implicam uma

evolugão social e uma diferenciagão ,baseadas na multiplicida-

de de fungoes surgidas. Elevam-se e triunfam os mais aptos e

estes não såo agera os maií. fortes para a luta pela subsistên-

cia.

A estabilidade e o nivel de vida implicam um progres

ao e um aperfeigoamento de todas as conquistas e descobertas do

homem.
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Sectores-base da actividade evolucn: agricultura,

comércio, vida urbana, administragão, organizagão religiosa,

defesa militar, criando classes sociais cuja diforenciagão

se vai acentuando. São as mais elevadas, as _g>rivilegiada§ ,

a que outras asseguram a subsistencia pelo seu labor mais in-

tenso, que comegam a interessar-se pelo problema educativo,

a fazer educagão consciente. Diferenciagão social,e como con-

seguência,cstabilidado e nivel de vida de algumas classes,per-

mitem,a cstas,o "luxo" de ^conscientemente ^estudar os problemas

educativos. Analizemos tres tipos dc educagâo om civilizagoes

f luviais.
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EGIPTO

Civilizagão de tipo agricola e sedentário. Multipli-

cidade de actividades e constituigão de sectores, trazcndo gran

de difercnciagão de classes. A classe mais baixa é a que neces-

sita de lutar,hora a hora, pela subsistência, a camponesa,por-

tanto a mais dominada, por menos evoluida.

Do lado posto, sábio, rico e influente encontra-se

o clero. 0 homem "animal religiosa" por excelência, que arras-

tado para o scntido do divino, quando primitivo, mantivera o

feiticeiro em situagão dc privilégio, (não lhe exigindo traba-

Iho duro, igual aor dos outros componentes da tribu, para que

pudesse realizar os actos do seu culto) coloca, agora, toda

uma classe nas mais altas escalas da hierarquia social, em

que irá manter-se através dos soculos. Conscicntes os gover-

nantes dos servigos que o poder da religião lhes poderá

prestar,concedem-lhes privilôgios. É,pois,esta classe, pela

sua situagão e porque a ela ascendem os elementos espiritual-

mente mais aptos, a detentora, fomentadora e transmissota do

saber, da educagâo.

Numa sociedade organizada em conpartino rtos estan-

ques sociais, en quc apenas o escriba (único instruido além

do clero) e o militar, polo scu poder e necessidade para ga-

rantir e dcfendor a prôpria civilizagao, surgem com possibili-

dades de ascender ao convivio Æosoutros, a educagão terá, por

forga, que fazer-se por compartimentos , tambén estanques: A

educagao faz-se por classe, sucedondo-se as geragoes dentro
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de un mesmo sector social

Havoria,portanto, nas nais baixas
,
classes trabalhado-

ras, una educagão técnica, profissional, de aspecto utilitário

que se fazia no mcio familiar ou da classe, tendo ,uortanto ,um

pouco,un aspecto corporativo ,a qual ,pela evolugåo da civiliza-

gao em que vivia,seria, por vezes, aconpanhada de uma educagao

intelectual elenentar, de aspecto utilitário, leitura, escrita,

cálculo simples o geometria prática, exigidas pela prôpria ne-

cessidade.

Nas classcs nais elevadas (padrcs, arquitetos, môdi-

cos.) como na dos escribas, tinha lugar a verdadeira educagao,

já con suas instituicoos e ensino or&anizado. Esto era ninis-

trado polo clero, detentor de todo o sabor da ôpoca. Scgundo

Monroe e Mallct ,incidia sobrc religião, leis, conhecinentos

de astronomia, natenáticas , nedicina e mccânica.

A educangão organizada revestia-se,portanto,de um

aspecto aristocrático, dominado pela religiao e pelo Estado,

fundamentada na organizagão econômica,criadora da divisão so-

cial.

A disciplina era rigida, como se deduz pelo isolamen-

to dos sectores sociais, preconizando o castigo corporal, le-

gislado,até, para o adulto."0s ouvidos do jovem estâo nas suas

costas; ele obedece aquele que lhe batc" (inscrito na mastaba

de Ti) (8). Daqui se presume, também, o tipo de educagåo quanto

ao aspecto de formagao , conformada ao interesse social,sem con-

sideragão cspecial pela formagao do individuo.

Grandes legisladores, grandes matemáticos, arquitetos,
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cientistas, os cgipcios ocuparam,pelos valores que legaram ao

mundo
, lugar notável no processo educativo.

0 campo da educagão fisica acompanhou a evolugao da

civilizagão egipcia. Toda a actividade instintiva, imitiva, lú-

dica e utilitåria do primitivo ovoluic em scus ramos. A danga,

mantendo seu aspecto religioso, atinge grande nivel artistico,

os jogos sao variados
,
a luta é praticada com uma técnica aper-

feigoada, como a csgrima,n .s suas diversas fornas. Do trabalho

surge o conhccimcnto do ritno
, que se est.nde a todo un sistc-

ma de novimcntos ritmados
, cônicos, ciclicos, com emprego de

pequenos aparelhos, Os conhccimentps de medicina levan ao cons-

ciente emprego do cxcrcicio fisico e dos preceitos higiénicos,

no que colabora o scntido estético. Surge o funambulismo e o

espectáculo do luta, natagao; navegagão, caga pesca, hipismo.

A existencia de um exército organizado, com grande

percéntagem de merccnários, leva-os a uma cuidada preparagão

fisica militar.



CIVILIZAQÔSS FLUVIAIS

QUADR04

Egipto

a) ĩnf luências :

Difercnciagao social. Criagåc dc éli-

tes quc cstudan o problena cducativo.

IntenQao en consérvar a organizagão
social "estanque"; educagao preparan-

do cssa finalidade : espccifica para

cada classe.

b ) Organizaqao cducativa :

Na posse do clero. Aristocrática, des-

tinada ås classos elevadas. Tecnica,
profissiohal (corporativa) nas classes

nais baixas .

c) Método:

Existcnci?. de sistenas de educagão or-

ganizada e conscicnte. Metodos corros-

pondentes aos fins norais e sociais da

epoca. Recurso å initagao e å memoria.

d) Aspecto individual e social:

individual -

pouco considerado nas

classes nais baixas ,surge
levenente encarado nas

élites sociais.

social: -

adaptagao do individuo ao in-

teresse^social, neste caso

adaptagao estricta å classe

a que pertence (hereditarie
dade social).

e) Disciplina:

Rigida, con cnprego frequente do casti-

go corooral. Tendente a una total con-

fomagao do individuo (cono se infere

cb c e d)

d) Educagão Física:

Aspecto filosofico e doutrinårio : Deifi

cagao da natureza. Seu culto; cult o

do belo, da saúde.

Sistenatizagao de técnicas en al-

gunas actividades. Verdadeira educagao
fisica apenas nas classes superiores,
consequencia do ideal social.
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Aspocto utilitário: Prcparagão nili-
tar organizada. Descoberta e uso

das vantagens do ritno no trabalhOê

Aspccto ládico e religioso: Dangas^
rcligiosas e pagas. Luta (evolugao
da sua técnica para o sentido nenos

instintivo, construida) .

Grande núncro de jogos, sua evolugao
Jogos sob influcncia religiosa.

Aspccto ospcctacular: Dangas e funan-

oulisno sob fornas teatrais.

Jogos. Corridas.

Tratanontos pelo novinento. Estudo

anatonico.
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INDIA

A emigragâo dos povos arianos e seu dominio e fixa-

gåo no vale do Indus, deu origem a uma civilizagao, conduzida

e expressa pelo seu tipo de religião: vedismo, bramanismo e

budismo (por ordem da sua evolugao).

A sua sociedadc baseava-sc numa divisâo de classes

(castas: bramanes, gucrreiros, mcrcadorcs, canponcnscs, pá-

rias) ,
mais rigida e estanque que a egipcia, detcrminada pela

hereditariedade. Tinha essa divisåo, estabølecida pelo povo

dominador para assegurar a sua posigão, uma justificagao meta-

fisica, segundo a qual cada individuo , por detcrminagão divina,

nascianuma classe determinada, evoluindo ou descendo de grau

consoantc a sua vida antcrior fossc digna de recompensa ou ex-

piagão. Estc conceito metafisico, netempsicose , abrangia as es-

calis animal, vegetal e ninerâl. 0 elevado conceito idealista

e panteista do mundo, conduz ao desprezo da natureza, identifi-

cagao do real com o mal e do espirito con o bom. Dcsprezo pela

vida sensivel e elevagâo espiritual pelo "nirvana"
,

contem-

plagão e ascetismo.

A educagâo vem a ser,portanto ,
totalmente influencia-

da pelo idoal religioso e pela organizagao social.

Cada individuo recebe a educagao da sua casta e sô a

ela tom direito, todo o sistema educativo se dostinz a conser-

var e transmitir o sistema social, dando coesão å classe,pela

confornagão do individuo.

Ê, lôgicamente, nas classes mais elcvadas que se rea-
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liza a educagãc intelectual.

A educagâo, cono o sabor e a roligiao ,estão nas naos

dos brânanes. Os ostudos .nosta classc, atingom, conpletos ,
cer-

ca de doze anos , A educagao faz-se dc forna individual ,de mes-

tre para discipulo, com veneragao e imitagão do mestre do qual

se recebe a cultura, a inspiragao e o prôprio tipo dc vida e

personalidade (an^logia con as oscolas filosôf icas) . Baseada

nas obras religiosas, cria o honen conforme con o ideal e con-

coito religioso: ^spiritual, senhor do si, desprendido da maté-

ria. Leis, filosofia, pocsia o gramática completam-na, como me-

dicina, astronomia e matemáticas. Possui a sua prôpria lingua,

dificil e complexa, o sânscrito.

A disciplina 6 suavo
, sugestiva, espiritual ,como o en-

sino. Baseia-se no rospeito c vencragao do ncstre, envolto em

rituais, "pai espiritual" do aluno. A autocracia e a forga são

postas de parte. Cultivo das qualidades passivas, com ausência

de actividade criadora, pcrsonalidadc e scntido da responsabili-

dade, 0 métodode ensino 6 passivo, psitåcico: procurar fixar os

ensinamentos religiosos e dos sábios é o ideal da educagao, com

lugar primacial para a memôria, o estudo "de cor".

A classe guerrcira, pelas caracteristicas da sua fun-

gão.tem uma educagão prática, activa, utilitária ,con predominio

da exercitagão fisica.

As outras classes, comerciantes
, camponenses mais prôs

pcros,recebcm uma cultura clemontar ,baseada em elementos de lei-

tûra, escrita, cálculo, a par da transmissão de ideais religio-

sos, costumes, etc. Neste ensino elementar regista-se a invengao

20
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do método dcs nonitorcs (ensino mútuo).

0 onsino tôcnico faz-se no ciclo familiar ou da

classe (corporativo) tal como no Egipto.

Os pårias, "intocávcis"
, subnotidos ao trabalho es-

cravo, não rcccb.én qualquer cspôcie de educagão a não ser a

pråtica.

0 sou ideal rcligioso, cono as prôprias caracteris-

ticas clinåticas, não foran de forma alguma propicios â práti

ca dos cxercicios fisicos. Assim,na casta religiosa, as ablu-

soes e outras formalidadcs do culto nostram-rnos aspectos que

podemos, apenas , considor-r bigicnicos. Os métodos surgidos,

possuidores já de uma filosofia, entrc elcs o Yoga e de um

conjunto dc cxercicios, sâo conccbidos para cxercitar o domi-

nio do corpo no sentido de elevar a alma para aquém daquele,

isto é, de aspecto "negativo".

Ligada ao aspecto religioso surge a danga, com lugar

nos rituais religiosos, atingindo plano olevado.

Além desta, praticada, pelas "servas dos deuses"
,

existe também uma forma de danga, profana e espectacular, pra-

ticada pelas "baiadeiras J' paralelamente con o funambulismo em

grupos ambulantes.

Ê na classe nilitar, cono 6 lôgico, quo a exercita-

gao física se encontra dcscnvolvida: luta, esgrina, equitagão

.jogos guerreiros, exercicios con altercs e con oposigao.

0 estudo da nedicina conduz aos proceitos higieni-

cos, práticas de ginástica nedica e nassagen com as maos e os

pés.
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QUADROjj,

ĩndia

a) Influcncias:

Concoito rcligioso, inplicando espiri-
tualidade, desprezo pela natéria, here
ditariedade social.

h) OrganizaQão educativa

Aristocrática. Alta educagão exclusiva
dos brânanes. Ensino clenentar reduzi-
do nas classes dos conerciantes e agri
cultores.

Ensino técnico faniliar ou corporativo.

c) Método:

Sistenas organizados de ensino, corres
pondendc aos idcais rcligiosos e so-

ciais. Ensino individual na classe

nais clevada; con prcdoninio do estudo
de cor (psitacico). Ensino elenentar

(classes ncdias) ccn invcngao do nodo
nútuo .

d) Aspectos individual e social:

individual - o individuo ten direito
ao ensino da sua casta.

Este não visa a fcrnagão da

personalidade , nas sin a

aquisigâo de conhecincntos.

social - confornagão total do individuo,
scgundo os ideais roligioso-so-
cial, å casta a que pertence, de

forna a assegurar a continuidade
da sua estrutura social.

e) Disciplina:

Suavc ,ba.se aãa no culto, voneragâo e

subnissão ao nestre (nos brânanes) Pro-

gressivanente nais rígida nas classes
nais baixas. Subordinagao passiva.
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f ) Educacão Fisica:

Aspecto filosofico e doutrinario:

Mêtodos de exercitagao fisica des-

tinados ao doninio total do corpo

para libertagao do espirito: ini-

bigao.

Aspocto utilitário: Aprendizagen

nilitar, caga.

Aspccto lúdico e religioso: Lutas e

concursos. Dangas rcligiosas ri-

tuais.

Aspecto cspectacular : Funanbulisno

e ospectaculo de danga (baiadei-
ras.

Práticas higiénicas, nédicas. Mas-

sagen.
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CHINA

Outra civilizagao fluvial»a chineza, nasceu nos va-

les do Rio Azul e do Rio Amarelo.

No inicio de caracteristicas feudais, a sua ovolugão

religiosa e filosôfica (culminada pola influência de Confucio,

Lao-Tsô
,
e o budismo) provocou a destruigão do grande poder

dos senhores, levando a um relativo equilibrio de classes, cen-

tralizagão do poder, num aspccto geral de tranquilidade que

permitiu un tipo de educagão gcncralizado . Seu filôsofo (Lao-

-Tsé) proclama a educagão comum cono un dcver, considerando um

modo indigno dc opressiío do povo, a ignorância en que ele era

deixado.

Seu tipo de educagão durou soculos, até quase aos

nossos dias. Bascia-se na adaptagão do individuo a um conjunto

dc regras que devem orientar toda a sua vida. Assim ,dcsde crian

ga ,se ensina o respeito profundo aos pais, ao Estado, o culto

dos antepassados e dos mortos (Confucio). Tudo regulado pela

tradigao, pelos costunes. As relagoes familiares e sociais es-

tão absolutamehte reguladas, determinadas. 0 homem é senhor da

mulher.

Desde crianga os seus modos harmcnizam-se no aspecto

polido, sorridonte, ccrimonioso, dissimulado até
,
comum a todo

o povo. A sua moral ensina å conformagão, ao respeito, å busca

da felicidade geral do povo, base da sua ordem social.

Os letrados fornan a verdadeira aristocracia, sao a

estrutura da administragao nacional. Colaboram com os Imperado-
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res na dostruigão do poder dos senhores. 0 ensino é público,

todos poden asccnder å cultura. 0 ingresso na escola é feito

aos dez .anos,nas o ensino, atraves dos divorsos graus estabe-

lccidos, 6 do tal forna longo . que„so ,quem tiver meicspoderá

enveredar pelos estudos. Os nandarins são os dotentores da

cultura, os mestres. A escola cstá organizada por "graus de

mandarinato" (exame elementar, distrital, dc condado, provin-

cial, nacional, admissão å Academia Imperial, etc). Os letra-

dos ao sair da Academia Inperial contan cerca dc 2.000 exames

realizados con extraordinária preprag~c e solenidade.O ) 0

ensino é todo dc cor, livrcsco, retorico. Initagao exacta dos

quatro livros sagrados ,
dos seis clássicos, as normas

,
os cos-

tumes, os sábios provcrbios , aritmética, caligrafia, cerimonial,

mûsica. 0 cultivo da cerimonia tem lugar primacial.

0 alfabeto e extramamente dificil e complexo. Des-

preza-se o trabalho bragal.

Pelas suas caracteristicas esto tipo de educagão

tradicional, estático, dificultou todo o progrcsso tecnico, o

espirito de iniciativa, o espirito criador: os conhecimentos

do passado sao objecto de repetigâo, assimilagão, mas nâo ba-

sc de partida para una evolugão. Sua cultura, extraordinária

para a época, estagnou, chegando quasc aos nossos dias na pri-

mitiva forma. Parece, na China registar-se uma exccssiva in-

fluencia do tomperamento do povo sobre a educagão.

No campo da educagão fisica podenos assinalar un

aspecto regressivo, com base nis ideias filosoficas. Assim

Coi^fúcio 6 o único que atribui alguna importância ao exercí-
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cio fisico, pois Lao-Tsé, proclana o desprezo do corpo para a

elevagão do espirito (ideia que o budisno veic acentuar con as

caracteristicas que anteriomente vinos - India) ,
identifica-

gão das sensagoes fisicas con o nal, inibigão e nortificagão ,

ascetisno, procura do "nirvana"
,
da contenplagão.

Duna naneira geral, a danga é pr?.ticada sob a forna

ritual ou profana. A núsica parece influenciar toda a exerci-

tagão fisica,a tal ponto que até as provas nilitares de tiro

ao arco tinhan que scr executadas eu ritno nusicado, sob

pena de desclassificagão. De rogistar alguns aspectos isola-

dos, cono a execugão por una seita religiosa de un ritual aná-

logo a una ligão dc ginástica ritnica.

Igualnentc un nétodo, ;;Kong-Fu" , aproscnta una série

de exercicios analiticos, dotLrninaclos
,
coordenados com a res-

piragão, ao qual H. de Genst assinala remotas fontcs da gi-

nástica médica sueca.

A educagão do jovcm conporta 6 tccnicas de tiro ao

arco, 6 de condugão de carros de conbatc
, sugoitas a exame.

No cntanto a preparagão fisica nilitar revela-se pouco desen-

volvida e tende para a decadencia, sendo atô a profissao mili-

tar considerada infcrior (10)

Assinala-se num plano particular a reacgao de um

imperador aconselhando a exercitagão fisica como benéfica,

por obscrvar a robustez dos soldados e bailarinas.

Grupos profissionais de funanbulisno e danga surgem

e desenvolvem-se, transmitindo sua arte de pais para filhos



CIVILIZAQÔES FLUVIAIS 2F

QUADRO 6

China

a) ĩnfluencias:

Conceitos filosoficos conduzindo a

una roforma social. Centralizagao do

poder con basc nuna organizagao adni-

nistrativa apoiada nos lotrados. Sua

preponderância social, cono classe

nais clevada: evolúgao religiosa no

sentido do budisno.

b) Organizagao educativa:

Rcgulada £elo Estado Ensino conun.

Organizagao en graus ,
nuito conplexos.

Continuidade,do ensino elenentar ao

superior. Fornagaô dc profcssores (nan-
darins) por graus .

Ensino tôcnico faniliar ou raranente

corporativo, nas apurado (continua em

situagão inferior) .

c) Metodo:

Ensino livresco, retorico. Exigência
progressivancnte naior de conhecinentos

,

cle rcgras, exactancnte repetidos. Uso

quase exclusivo da nenoria, repetigoes,
estudc de cor, sen nobilizagão de conhe-

cimentos.

d) Aspecto individual e sccial:

ĩndividual - Visa a aquisigão passiva de

conhecimcntos
, noldagem do

individuo a un tipo comum,
unifôrme. Wang Mang (sec.I)
afirma: "a igualdade dos

homens en face do céu e da

terra, afirnando que o ho-

nen é un ser precioso, re-
conhecendo a eninente digni-
dade da pcssoa hunana" (11)

social - Todo o individuo ten direito ao

ensino conpleto^que no cntanto,
pola sua extensao, so^é acessi-

vel aos ricos. Educ^.gao porne-
norizada no que^respeita aos

deveres e relagoes de individuo

para individuo, para con a fani-

lia; con o Estado. ^Progresso assi

nalavel: goder-se-a reforir una

educagaocivica, enbora passiva,
exterior, de relagao
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e) Disciplina:

Baseada en rogras precisas. Suavidade ,

polidez e respeito nas relagocs. Confor-

nisno geral a essas nornas. (De interesse

registar que ,
no canpo adninistrativo,

existe una especie de Ministério da^Dis-
ciplina, para fiscalizar os funcionários) .

f) Educagão Fisica:

Aspecto filosofico e doutrinário: Evolu^ão
regressiva citada, aproxinando-sc das

caractcristicas do budisno. Concoitos

ou tcntativas iscladas. Sentido forna-

tivo de algunas práticas.
Existencia de un nétodo de caracteris-

ticas anåliticas.

Aspocto utilitário: Aprendizageu nilitar

pouco evoluida. Ensino netodico de al-

gunas técnicas (tiro ao arco, condugão
de carros, esgrina).

Aspecto lúdico e religioso: Dangas rituais ,

jogos (volantc : o°So nacional) ,
exerci-

cios nusicados.

Aspecto espectacular: Funanbulisno nuito

dcsenvolvido ,cono espectáculos de danga,

(constituidosen fornas de conpanhias

profissionais) .
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CAPITULC III

PflRSIA

Pelo tipo caractcristico de educagão, mormcnte no

que se refere å educagão fisica, farcmos ui: breve estudo sobre

o _j.mpério persa. A orgnnizagão da sua educagão revela um equi-

librio notável, depois de havernos analizado civilizagoes em

que ,
ou o aspecto fisico, ou o aspocto de formagao da persona-

lidade se encontravan considoravelnonto dosprezados ou,pelo me-

nos
, desequilibrados en relagão ao ensino intelectual.

No sistema persa,surge-nos un relativo equilibrio,

sendo seus principais defeitos, e quigá razao da sua queda,o

facto de ser aristocrático e pouco intclectual.

0 ensino é organizado pelo Estado e obrigatorio (ex-

cluindo os escravos e os oovos doninados), entrando a crianga

aos sete anos nas GEcalas oficiais,con educadores devidamente

preparados: 6 dada tanta inportância ao ensino intelectual,

como å exercitagão fisica e å formagão do carácter.

A educagao fisica é dc sentido militar, nao so pelo

ensino das técnicas, cono pelo desenvolvinento da resistência

fîsica e psicologica å fadiga, ås condigoes clinatéricas ,
å

propria dor. A fornagão do carácter, a oducagão noral, bene-

fioiando dos aspectos anteriorcs cnsina a verdade
,

nas pela forma activa, pela prática, pelo exenplo.

_Qs jovens, subnetidos a leis rigorosas, aprendiam

eles mesmos a julgar, conhecendo o valor da lei e a necessidade
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de submissao ao bem geral. A sua propria .religião, baseada no

Aresta, "o livro da lei",incita o homem å luta pelo ben con-

tra o mal, luta para a qual ele necessita ser forte.

Citados já alguns aspectos da oducagão fisica,prati-

cacta tambôn con sentido na sua fornagão noral e não apenas por

razoes nilitares, resta considorar a sua actividade prinacial,

equitagão, assin cono a aparigão do prinoiro Jogo colectivo: o

polo a cavalo.

Dangas rituais , guerreiras e profanas sao praticadas.

Regista-m-seconhecinentos de nassagen.
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QUADRO 7

Pérsia

a) ĩnf luências :

Doutrina religiosa de estrutura extraordi-

nårianente parecida con o cristianismo, e

sua inf luenciadora, conduzindo a um concei-

to de .julganento trans-terreno que incita

a uma elevada ccnduta torrena.

Ideais de expansão inperial.

b) Organizagão oducativa:

Centralizada no Estado . Aristocrática. Obri-

gatoria, em regine intorno, a partir dos

7 anos. Ausôncia de "ensino superior" . En-

sino tocnico limitadc ao aspecto prático:
familiar.

c) Método:

Bastante activo. Aprendizagem pela prática
e pelo exemplo. Reduzido cnsino em fofcma

livresca ou retorica, em parte pelo desen-

volvimento relativc d: ensino intelectual,
mas tanbén pelo conceitc prático do ensino.

Utilizagão consciente da educagãc fisica

com aspecto oducativo-formativo.

d) Aspecto individual e social:

individual - formagao dc caráĸter. da perso-

nalidade
, pelo equilibrio, pelo

sentidc da responsabilidade , da

honra.

social - preparagão do individuo para servir

a scciedade. Educagão civida: as-

pectos de "self gouvernement" na

escola (com lcis proprias o tribu-

nais). Feito, no cntanto, apenas

para as classes dominadoras.

e) Disciplina:

Rigida,^militar, nas pretendendo que tenha

aceitagão consciente.



PERSIA 3£_

f) Educagao Fisica:

Aspecto filosofico e doutrinårio : 0 ho-

men sofre influenci a da rivalidade

entre o ben (Ormuzd) e c mal (Ariman) :

fcrtif icando-se moral e fisicamente

pelo exorcicio venccrå o mal. Uso me-

todico do oxcrcicio fisico na cscola;

aspecto fcrmativo reconhecido.

Aspecto utilitrário: Preparagão para. a
"

guerra ,
at aaue e defesa, equitagão.

Ensino de tecnic^s na escola.

Aspecto lúdico e religioso: Dangas ri-

tuais e gucrreiras, concursos de equi-

tagao, jogo cclcctivo: polo a cavalo

Aspecto uspoctacular: D^ngas profanas e

provas equcsĩrcs. Pclo.

Conhecimcntos do massagem
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Farenos, seguidanente , una breve anålise das duas

correntes que influenciaran a civilizagao ocidental:

a) Judeo-cristã - hebraica

b) Gregc-ronana
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CAPITULO IV

POVO HEBRAICO

Vinos, nos cstudos antcriorcs, a influência das

ideias religiosas nos conccitos do oducagâo. Os livros sagra-

dos contên as proprias linhas deterninantes da educagao do po-

vo. A sua forga extraordinária é utilizada, pelos nentores do s

povos, na consolidagão do seu doninio. A prôpria educagao ten,

nalguns casos, sua sede e seus agentes na classe religiosa

(Egipto, India) .

Esse aspecto acentua-se na civilizagão hobraica e

irá refletir-se larganente por todo o nundo cristão, en cspe-

cial na -Idade JMedia. A Biblia, seu livro roligioso, é um per-

feito manual de educagão.

Extraordinåriamcnto religioso, o povo hebraico, sob

influência da Biblia e seus filosofos, veio dar extraordinária

oducagão a seus filhos.

A educagao religiosa processava-se desde a mais ten-

ra idade (tal 'Oomoa^riagen do comportamento nos chineses), de-

senvolvendo-se duma forma homogénea, enbuida senpre do profundo

sentido religioso, do ideal, da crenga, sua naior forga, que

lhe pcrnitiu atravessar seculos de vicissitudes.

Essa educagao religiosa infnntil, no meio familar,

era completa pela escrita, música e danga, pela aprendizagem

tambcm no meio faniliar, de un oficio, una arte
,
de trabalhos

nos campos ou da pastoricia. Portanto uma educagão eminente-
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nontc religiosa, sem instrugão eloucntar crganizada, scndo a

cducagão superior niaistrada nas escolas dos profotas, con os

padrcs e escribas ccno agentes de ensinc.

Mais tarde, organizou-se o ensino elenontar, o qual

veio a ter aspectos nodelares dc organizagãc , corrcspondente

aos interessos que norecia o problena oducativo.

Esoola para todos, on principio gratuita, cn todas as

terras, paga pelo proprio foro. 0 professor, simbolo de saber,

ora objecto de geral respoito. Doveria ser idoso, do preferen-

cia. A escola, era organizada en noldes dos quais ressaltaipor-

menorcs preciosos, cono a indicagãc de cada classe nâc dcvcria

ter nais do que 25 alunos.

Deterninados aspectos das doutrinas religiosas da

antiguidade, nostran-nos o dosprezo votado ac corpo c,como con-

sequência, ao trabalho fisico (India, China) . Através da Biblia

esse desprezo surge bem acentuado, chegando a ser identificado

com a punigão divina de Adao e Eva. A influencia doste concei-

to virá a estender-se por toda a civilizagão crista, consti-

tuindo "obstáculo filosofico" ao desenvolvincnto da educagao

fisica. Apenas actividade fisica, no aspecto ostrictamente uti-

litário, é assinalada. Mesmo no campo nilitar a preparagão fisi-

ca nao surge desenvolvida. Grandcs cultores da núsica, conside-

ran a danga actividade profana, realizandc-a en fcstividades

alheias ao culto.

As leis coi tidas nos Livros, prescreven no cntanto

inuneros procoitos, nos quais transpareccn conhecimonlDS de hi-

giéne duidadosamente ostudados e levados å aplicagão pela in-

fluência religiosa.
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QUADftO 8-

a) Influencias:

Elcvado sentido religioso, mcnoteismo.

Educagão dc espirito con desprezo pelo
corpo. Familia conjunidade roligiosa e

social.

b) Organizaqâo oducativa:

Educagão faniliar cuidada. Organizagão
generalizada do ensinc elenontar. Ensino

conun e gratuito (sendo o nestre susten-

tadc pela populagão).
Ensino "superior" nas escolas dos profe-
tas.

c) Método:

Ensino familiar ^eligioso: estudo dos en-

sinanentos dos profetas. RGcurso å memoria,
nas explicagoes e coupreensão dos princi-
pios ensinados. Número linitado de alunos

nas escolas olenentares.

Ensinc superior de nestro a aluno (escola
filosofica - escola de profetas)
Ausencia de educagão fisica.

d) Aspecto individual e social:

individual - dependência e total submissao ao

chefe da familia (patriarca).
Nc entanto cuida-se já. de as-

pectos da formagão individual.

social -

conformagao å fanilia, grupo, cla,
nas nao nuito rigida

e) Disciplina:
Rude

,
noo hesitando no castigo corporal

("quen ana, castiga" - rrovcrbio). Baseada
no respeito pelo mestre, pelos nais velhos
e mais sábios, que dcvia ser expresso numa

"distância" rospeitosa, austera.
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f ) Educagao Fisica:

Aspecto filoscfico e doutrinário: Des-

prezo do corpo. Identificagao do

trabalho fisico com o proprio casti-

go (Deus puniu a humanidade com o

trabalho)

Aspecto utilitário: Actividade nilitar

Aspecto lúdico o religioso: D^ngas

profanas.

Aspectc espectacular: Pouco evidonte:

dangas profanas; lutas .
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CAPITULO V

GEtôCIA

Refcrida a influcncia da cultura grcga na civilizagão

ocidental, vanos fazer ligeira análiso dos sous aspectos educa-

tivos, quc incidirá sobro dcis tipos distintcs de oduéagao: a

ospartana e a atcniense.

I - Educagão espartana:

Ccnstituida E^parta por una pequcna aristocrocia mi-

litar, tocla a cducagão, quo ora a dc uu aovo ~ucrreirc (Dôrios)

visava un objcctivo incdiatc : a salva^uarda e nanutcngão do do-

ninio dessa aristocracia.

Nãc há, poiT anto, cono nos casos .antorioros, una

acgão doninante da religiao, ou da roligiao ligada ao Estado
,

nas sin un dominio absoluto deste.

Todos cs cidadãos eraa "perconga" do Estado; a crianga

ao nascer, era elininada, quando fraca. Deixada. un pouco livre-

nente até aos 7 anos, ora, nessa idade
, integrada na oducaoão

oficial, cbrigatoria, rcalizada nos "canpos" ,
e on que o exer-

cicio fisico (corrida, lut.a, salto, nanojo de arnas
, natagâo)

tinha un papel duplo de endurocinento fisicc o psicolcgicc.

Dos 18 aos 20 anos fazian una aprendizagen nilitar, dodicando-

-se a "caga ao escravc" (Criptia), rcubajido o matando , entre-

gues a si ncsnos, conpletandc assin, pelo cndureci.ontc noral,

a preparagao guerreira anterior.

Sr^ldados aos 20 anos, cstavan en actividade perna-
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nente, exercitando-se ou conbatendo. Cidadãos aos 30 anos, a sua

situagao era ainda a de pernanente "activo", nobilizados a to-

do o ■ nonento para a luta, realizando nanobras periodicas,

etc.

Neste tipo de civilizagão, 6 cvidente que a educagâo

intelectual quase não vou a fazor-so.

0 individuo serve os intercsses da socicdadc, do Es-

tado, portnnto con exclusivo predoninio dos intoresses politi-

cos e rcligiosos. A cclula faaãliar não teri ospirito, conpará-
*

vel a una efcnera ligagao para dar filhos fortcs â pátria. A

nulher ten una educagao sen espiritualidade ,
náscula e indepen-

dente ,aprendendo a colocar os interesses da pátria acina do lar.

>
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QUADRO Q

Educagao Espartana

a) ĩnf luências :

Caracteristicas e ideais de povo militar.

Necessidade de salvaguardar o dominio

de uma ninoria aristocrática. Reduzida

influencia rcligiosa. Predoninio dos

intcresses do Estado.

b) OrganizaQao educativa:

Nas nãos do Estado. Obrigatoria a partir
dos 7 anos,em regime intorno. Continuada

por uua cspécie de"cstágio nilitar" dos

18 aos 20 anos . Situagão do servigo nili-

tar ,a partir dos vinte anos e de reserva

áctiva ,a partir dos trinta.

Educagão iritelectual limitada; poesia,
danga e música de intengão patriotica c

guerreira. Legislagão.
Aprendizagem t6cnica feita no campo

faniliar e so nos povos doninados.

c) Método:

Sistema de intornamento em campos ,
dividi-

dos pcr idadcs - em classes, verdadeiros
bandos

,
sob a orientagão de um "paidcnomo"

(funcionário do EstadoJ. Exercitacao fisico-

-nilitar. Reduzida. acg°o Tnfcrnativa, limi-

tada a^cniticos guerreiros e logislagão.
Educagâo fisica diária,na escola

d) Aspectos individual e social:

individual - nada conta, sob o pcnto de vis-

ta humano . É conformado aos

intoresses cclectivcs. 0 Bsta-

do 6 senhor abscluto, os jui-
zes poder_i suprimir a crianga^
fraca. De registar a co!}.ocagão
intencional do educando em si-

tuagao de dificuldade que terá

que vencer por si (autc-forma-
gao de aspectos primitivos)

social - Alen dos aspoctos antcriores, re-

gista-se o extraordinårio cuíto
da sua raga, da sua aristocracia,
c qual é c interesse prineiro de

toda a educagao. Vida social infan-

til impregnada de militarisno.
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e) Disciplina:

Intencionalmente rude
, prucurando endure-

cer o individuo, fisica e psicolôgicamonte,
por meio de práticas disciplinares vio-

lentas .

^ ) Educacão Física :

Aspotcs utilitário, lúdicoT religioso ,

foacnativo, todcs centralizadcs pela filosofia

e doutrina do Estado: "Todos ten una fungao
deterninada a cunprir para o bon conun,

ninguon pertence a si nosno, nas a Pátria"

( segundo Plutarco)
Na escola tenos;,ginástica" , corrida, salto,

luta, disco, dardo
, esgrina.

Aspecto ospecuacular: D:mgas e concursos

gucrreiros. Espectaculos de luta e corridas

de carros dc C-ubatc.
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II - Atcnas

Nao está. no ânbito do nosso trabalhoo estudo ou anålise

de todo o "milagre grego" ,
mas apcnas a observagão resunida de

alguns aspectos educativos.

Produto de un conjunto de povos divcrsos, possuindo

una rcligião cuja espiritualidado não ora clevada, concebe os

deuscs a forna e i.uagen dos honens
,
detentores das suas quali-

dades e dcs seus defeitos. Estc antroponorfisno ,
não scndo ten-

dente a elevar o honen a grande ospiritualidade ,
leva-o no en-

tanto a identif icar-se con os deuscs, a doscjar initá-los,

igualá-los ou ,clc proprio,a dcificar-se (o caso dos "horois").

Não rcgista, no cntanto, a sua educagac, grajides fon-

tes ou influencias na religiao.

Conhecido o facto de quo o problena oducativo tende-

rá a desenvolver-se ccai o auncnto dc nivel de vida, a liberta-

gao do Irabalho obscdiantc, a possibilidado de sustentar anos

una juventude economicamcnte inprodutiva, negativa, até , (que

apenas a diferenciagao de fungoes nuna cscala nodia e o adven-

to da náquina, en cscala nais elevada, veio pernitir) vanos

encontrar ossa possibilidade, e en quc larga oscala, nc povo he-

lenico, pcla utilizagao do trabalhc do oscravo, cono principal-

mente pela sua magnifica organizag~o politico-social. 0 escravo

substitui a måquina dos nossos dia.s, pornitindo å classe doni-

nadora o lazer nanual o o nivcl ccononico propicio ao cultivo

dos problenas do espirito. "A oscravidão 6 necessária å liberda

de" proclamava Platao. Ê sobre esta base cconomica que assenta

a paradoxal denocra.cia ateniense .
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Sua influcncia, já accntuada na educagao do Ocidente,

não e denais frizar.

Acentuenos alguns aspectos:

a) Considcra a educagão cono un dever . da fanilia e do

Estado. Toma--a conun.

b) Estabelece seu vcrdadeiro ideâl: desenvolvincnto har-

nonico e integral do individuo
.

c) Drá-lhe un aspccto liberal, que vcio a ser o ideal e

caracteristica da cultura ocidental.

d) Estabelecc a verdadeira cultura arfcistica
,
litorária

c filosofica.

c) Cria una vcrdadcira oducagao suporior que vcio influen-

cia. toda a cultura clássica.

Suas caractcristicas dcnocráticas ,levan o individuo
,

pela prineira vez, a libertar-se ,relativnnente ,das inposigoes

sociais. Encara-se já e cuida-se do dcsenvolvinonto da sua per-

sonalidade, do aprovcitanento das suas faculdadcs: "a educagão

cuida dc bem e da felicidade do individuo" (.12)

A crianga, quc o pai pode recusar atc ao 52. dia, re-

cebe, até aos 7 anos, caractoristiaa educagão faniliar, onde 6

intcressante assinalar o cnprego de pequenos jogos tradicio-

nais, progressivanente nais conplctos. Aos sete anos deverå o

pai (a lei ostabclcce-o) faze-lo recebor una educagão nodia,

nao sendo a escola proprianente una instituigão pública. Acon-

panhada e zelada por um escravo,pcdagogo, a crianga ingressa na

escola primária, escola do gramático c tambéa. do"citarista"
, on-

de
,
em classes de reduzido núnero, receoc ensinanentos en 3

graus succssivos, dentro dos principios de honogeneidade cita-

dos. Aos 12-13 anos ingressa na Palestra, ondo inicia, a par

con o desenvolviuento da educagão anterior, a sua educagão fisi-
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ca (conbates, .jogos, oxercicios atléticos, orquéstrica: dangas

e exercicios educativos).

Não sendo oficial, c cnsino ninistrado 6 ccntrolado

por inspectores e o aproveitanentc pela realizagao de exames.

Sinultaneamente con a frcquencia de palostra,os jo-

vens assisten å Asseublcia, ao toatro, r^a^izando, por parti-

cipagao,una "aprondizagen social"

Aos 18 anos,cntra no periodo de "cfebia", oducagão

nilitar, a qual,alon do treino nilitar, ongloba,t,anb6n,aspec-
tos de educagao civica (concluindo, entte outros, con un exane

sobre lcis).

Depois, onde cossa a cducagâo prôprianente organiza-

da, inician-se os aspcctos nais prinorosos da oducagão héléni-

ca: a cducagâo supcrior. 0 juven desenvolve a sua cultura fi-

sica, artistica e intclectual, no ginásio, no convivio con os

mestres, nas escolas dos filosofos. 0 estudo da cicncia foi or

ganizado, progrodindo cn todas as escclas superiores do nundo

grogo.

As escolas filosoficas sofrcran extraordinário desen

volvinonto, cvoluindo no sontido de un exagerado fcrmalisno

correspondente ås aspiragoes das classos nais elcvadas, en cu-

ja scciedade ten inportancia a retorica, a habilidade na discus

sao. 0 estudo da granática, do estilo, da literatura, da cultu

ra cientifica gcneralizada e da cultura filosofica, levaram

ascendente na orientagao da educagao superior, em detrinento

do espirito vcrdadeiranente possuidor de capacidade criadora.

Foi c estilo,da cscola dos retoricos e sofistas, a que veio
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"triunfar" no aspecto transnissac cono influencia incdiata

sobre a educagao nediaval.

A par destes aspcctos dircctos da educagao, há ainda

a considorar toda una acgao cducativa, realiz da pelas fostas

públicas, oelo teatro, pelos jogos, 'tudo inbuído do un senti-

do de orden e cstctica, quo profundanentc sc roflecte nos pro-

prios espiritos, nos costunos, cco.pletando assin, no plano so-

cial, a acgão oducativa.

Este factor foi utilizado pclos govcrnantes e prcco-

nizado pclos filosofos, quo consideravan a educagão nusical e

estôtica "a nelhor forna de inspirar as alnas o anor pela ordem

e o doninio das paixoos" .

A educagao fisica tcve seus filcsofos e doutrinadores ,

foi objccto de estudo cuidado
,
toorico c tccnico, cono lhe foi

atribuido verdadciro lugar na educagao, o seu papel na fornagâo

global. Neste sintesc tudo fica dito
,
cstudá-la ou analizá-la

seria ob^ecto do todo un vasto cstudo ospocif ico, quo não se

propoe este trabalho fazer.

Socratcs, Platão ,
Aristotclos cono filosofos

,
doutri-

nadores, estabelecendo principios a atc apontando netcdos; Es-

culápio, Hipocrates e Galeno estudando seus aspectos cientifi-

cos; Solon, Licurgo c outros cono legisladores ,
deran å educa-

gao fisica un dosenvolvir_unto ,
una clareza c una consciencia

vcrdadeiranente extraordinária^

Infelizncnte ,
un conjunto de factores obstou å sua

continuidade, levou ao scu dcsvirtuanonto aas épocas inediatas,
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QUADRO 1Q

Atenas

Ua cnounto de factorcs, n'enhum dclos

justif icativo por si, surgen nas origons
do "nilagro grego", fenouono ^ceito

,
titu-

lo ccnsentido, mcsmo pel_ s nais copticos ,

no quc r^spcica a uua erupgao quaso sobre-

natural de valcrcs cspirituais e humanos.

As civilizagoes anterioros, o factor rá-

cico, o uoio geográfico não Æuito favorá-

vcl. cbrigando a uma cuidada crganizagão^
- social (factor inverso ao das civilizagoes

fluviais, uc.s de idonticcs ofeitos) ,
como

un tipo hunano caracteristico que , pelos
seus ansoios

, paixoes c problcnas, cedo se

destaca das estratificadas e pouco humanas

sociodaocs quc c circundan, justificam cn

parte ,
nas não totalncnto,, o "nilagre" da

civilizacão groga quo torá ,taab6.a ,que atri-
buir-se a erupgao de un coagunto de espiri-
tos verdadeiraaente superioros nun^clina
otico e social favoråvcĩ a sua acgãc o evo-

lugao. (segundo tese sustuntada por Donin-

gcq Montciro,in Histôria da Civilizagåo) .

âo educativa :

^ristocrática . Lois obrigando os pais
a dar uua oducagao ,yolo ncnos .ícdia ,aos fi-

lhos .

Ensino elonentar eu 3 graus.

Ensino "secundário" (palostra) en oscolas

nao oficiais nas controladas pelo Estado

(inspectorcs) .

Ensino superior nuito cvcluido.

Educagãc fisica organizada c âesenvolvida

accnpanhando a educagão gcral e extensivel

å forna livre
,
voluntária.

Rogulanentagão da cducagâo fisica, aosno

algans acpectos da vcluntária (jogcs olinpi
c o s ) .
Ensinc tccnico: trabalho ucnual ,dosprezado ,

ontregue aos oscravos, aprendizageu fami-

liar.

Mestres do bolas-artes
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Uso de jogos tradicionais na oducagão fa-

niliar. Classes reduzidas na escola, ensi-
no olenentar cn^3 graus con introdugão su-

c o s s iva das nat 6 ri as .

Assistencia individual dum oscravo culto e

de confianca.

Educagão fisica uctcdizada,na palestra,a
par da educagão inteloctiual con nes-

tros nas várias ospecialidades .

Educagão civica ,paralelan:nte .

Notávcl acgão oducativa,no periodo do educa-

gac^nilitar.
Acgão directa de acstre para aluno,no "ensino

superior" (escolas de filosofos).
Educagao fisica netodizada.

d) Aspectos individual e social:

individual:- surge a consciencia da pcssoa

humana, do valor do individuo
na socicdado. Priaeiros cuida-

dos ũo dar ao inclividuo un de-

senvolvinonto intugral, harno-

nico, não o subordinando total-

"onte acs intercsses sociais.
É un dovcr educá-lo, cuidar do

sou ben, da sua oersonalidade (A
crianga, no ontanto, podo ser

regeitada _>elo oai ato ao 52.
dia)

social: - cnsino aas leis,lcgo na oscola ele-

nentar, assistoacia a actos públi-
ccs,nc pcriodo 00 frequoncia da

palestra,e preparaQ.ão para a vida
social. Educagac civica na "efebia" .

Exancs scbre leis.

e) Disciplina:

Procurada
jor un conjunto de condigães anbien-

cia.is 0 pråticas educativas, que fagan nascer

nc individuo o scntido da disciplina.
Educagãc fisica: doninio 0 controlc dc corpo,
educagão estética e nusical; ^ostc pela crden

,

pela harnonia.

Nao exclui os castigos corporais.
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^ ) Educagão fisica :

Aspccto filosofico o dcutrinário : oduc a-

cagao fisica reconhecida cono neio nc-

cessário dc educagãc. Filosofos, nedi-
cos e 1-aisladorcs .

Scgundo Honry de Genst :

Plat~o considora-a una forra de

dcninar o corpc pola vontade;
Aristctoles coioc oionoia.

Galeno ccuo actividado higiénica,
ostotica c rocreativa.

Todos cstaboleccn principios, nctodos
o tocnicas.

Orqu.'.otrica
iPaĩcjtrica ( osforr n.aquia , nononaqui.a ,

s c ianaquia , pug i 1at o , pancrác io ,
hcplcnaquia) .

Ginnica £ agonistica, ain'.otica atleti-
ca,"îiigioi_ica, nilitar c oio'ica)

Aspecto utilitário : ?r cparae ao ni litar .

"Prcparagac sôBbtica (no pcriodo decaden-

te
,
do proffssiona i.isno; .

Aspccto lúdico o roligioso: Conpetigocs
várias

,
cũ.lninando nos grandcs jogos

en honra dos deusus.

Dangas religicsae e profanas.

A.specto cspcctacular: Concursos c provas

publicas. Estadios. Defornacão dc atle-

ta ru sontido profissional.

Evolugão, apcaeu e dccadcncia dos jogos
clinpicos.
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CAPITULO VI

ROMA

Tenos a distinguir dcis poríodos diforentes na edu-

cagao ronana. Da fundagão ac fiu da ropublica (753-200 i.C.) e

o Inp6rio (30 A.C. a 390) apos o pcriodo dus lutas civis

I - Prinoira f'.\sc

Fornado por uma fusão do italiotas, otruscos c gre-

goe, o povo ronano revola-so siap.los o scbrio nos scus costu-

nes, ardontc patriota e possuidor de u:a not'vel civisno. A

Pátria, o Estado
, surgen, portanto, coa/, ori .oiros valores, tu-

do so subordinando a olcs. A .juvontudo 6 fcrnada no^ sertido de

criar un bon cidadão, un bou scrvidor do Estado, cn nada con-

siclcrando o aspocto indiviclual. Povc dc gucrrciros, ton? gran-

dc incronento a sua foraagao nilitar ,quc vcn a influenciar to-

da a oducagao.

A fauilia 6 a base dc-sta, a célula educadora. ITo soio

faniliar sc fornan a incutc : todos os"sonti:aontos - b?se!.da so-

ciedade ronana.Q_pcas.sao tidos cn elevada consiâoragao , sendo

ilinitada a sua autoridade. Ac nascer, o filho o deposto a scus

pes. A lei das Dozo Tábua.s pernite-lho ncsoo elininá-lo, se for

fraco.

0 prineiro pcriodo de cducagão procossa-se sob orien-

tagao natornal, ato aos 7 anos (puor ) ,
idado eu que 6 entreguc

aos cuidados do pai. Esta cducagão incide sob aspectos de for-
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nagão : subnissao a fanilia, rcspoito pclos uais volhos, dcvota

nento absoluto å Pátria. Aos doze °r!os,a crianga vai para a es

cola, sendo as ligocs dadas on rocintos abortos e con a livre

assistôncia dos pais.

Aos 17 anos (juvonic) ingrcssa na tribu por neio de

un cerincnial. Comcga ,ontâo, a sua preparagão nilitar, no "cam-

po do Marte"
,
ondo so ccnplota, nc sector prático, a sua forma

gão nilitar e cívica, dc há muito iniciado no aspocto disciplj.

nar e normativo, nas ctapes preccdcntos. A ^ctividade nilitar

prolonga-sc até aos 60 anos, apenas con disponsa! (3ob incapazes ,

alvo do dosprezo geral.

Na fanília conc na oscola, a disciplina 6 rigida,

con baso nos castigos ccroorais. 0 rcspoito 6 inposto pcla

forga. No canpo nilitar atingc sua cxprossão uáxina: o general

ten direito de vida ou de norte 0 cxiste toda una cscala de du

ras punigoos para as faltas individuais ou coloctivas (bastona

da, exposigão, fcrros, dcgrodacão nilitar, decinagão).

No canpo tocnico,o onsino está tanbén confinado ao

ncio faniliar, sendo baseado en conhecinentos práticos de agri-

cultura e conercio.

0 cnsino intcloctual 6, cono vinos, puuco considera-

do, linitando-sc a lcitura, cscrita, cálculo, aprendizagen de

leis, explicagao de textos litcrários. Nao existe ensino supe-

rior; cono rcflexo, nao cxistc una literatura nacional.

No canpo da educagão fisica, aolo quo anterioruente

vinos, c lôgicc quc pouco nais ^iaja do que una preparagão fisi

ca cilitar, intensa e desonvclvida (narcha, corrida, luta, lan
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ganento do dardo e tiro ac arco, os.rina, ruvtagão e equitagaoO*

i. .natagão surge rcuito desenvolvida, assin couc se rcgista a

prática divulgada dos banhos (balncagão).

Alguns jogos de bola, caga o jogos públicos eu honra dos

dcuses ou por ocasiao do funcrais, anivorsários
,
vitorias guer

reiras, etc.

Segundo Cic^ro (citado por H. dc Genst) a actividadc

fisica nao tcria aspcctos oducativos diroctos,nas apenas visa-

va o. saúde c a preparagão gucrrcira (aspcctos utilitårios) .

A danga 6 d,oprezada e ccnsidera^a atc "sinal dc de-

nencia" .
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QUADRO 11

Roma - l^. Fase

a) Influências:

Vida^dificil , scbria. Neccssidadc dc

cocsão. Influoncia nilitar exprossa

nos prcprios douses. Eaucagao visando

os aspectos nilitaros c civicos.

b ) Organizacãc educativa :

A oaucacão ^lcnentar e nodia, 6 privada

(fanilia oscola). 0 Estado, contudo,
regula as suas noruas gorais (lei das

Dozc Tabuas).
A educagao nilitar 6 cbrigatoria e ocu-

pa quaso toda a vida clo honen.

Educagão fisica nilitar surgo bon organi-
zada.

Ensino tccnico sob foro.a do nornas prati-
cas dc^agricultura e ccn'rcio.

Educagão inteloctual suporior,inexistontc.

c) Mctodo :

Educagao fcooiliar. Individual portanto

(nac , pai ou oscravo). Esccla ligada a

fauilia. Prodouínio da i :itagão o do en-

sino do ccr (ncnoria, repetigao).
_\usôncia de netoc'.os cle educagão fisica.

d ) Aspactos individual
_

socio.l :

::. Individuo totalnente subordi-

nado ao Estado, aos intcresses

sociais. Subuissão å fanilia e

a Pátria. Grande inportancia
do onsino das lois

,
iniciado

logo no roopoito das nornas

faniliares.

0 pai,(que podo elininar c

rccen-nascido ao 8^ . dia) tcm

direitc de viaa ou do norte, co-

no nais tarde c gonoral.

e) Disciplina:

Rigida. Inposigao do rospeito pola. forga.
Baso nos castigcs ccrporais. SajigT^s gra-

duadas ne plano social (direito romano) .
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Aspcctc filosoficc o doutrinário : Au-

sonte. Presento apenas o sontido

pråtico. ITão tcu scntido cducativo

directo.

Aspoctc utilitârio: . Fucndancntal:

prcparagae para a Ouorra.

Aspocto lúdico roligioso : Jc.gos e

concûrsos" or: honra""dos clcusos. Exou-

plos divinos de forga, rcsistcncia
e virtudcs uilitarcs.

Aspocto espoctacc.lar : Jogos c concursos

celcbrando viĩorias uilitaros, aniver

sários ou solonidados religiosas.
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II - Segunda fase

A expomsão do Iupério Ronano trouxo-lhc o contacto

con a civilizagao grega, vcrdadoira revela.oac para o povo con-

quistador. Foi tal a influoncia do espirito grego que todos os

historiadores são unâninos en afirnar: Rona, conquistadora pe-

las armas., foi conquistada polo ospirito.

A supcrioridade da educagão groga impos-so råpidamen

te aos romanos. Ao mesmc tempo, o aumento de podcrio e de rique

za, pormitiu-lhes o doscnvolvinonto do scctor oducativo. A cvo-

lugão de una ôlitc social, progrcssivancnte nais rica c seden

tária, a desaparigão da classe n'dia, cavando profundo fosso

entre as élites e povo, veio criar,nuna fase final, o triunfo

clo uma educagão puramcnte aristocrática.

Logo nos prineiros contactos,a educagão faniliar co-

negou a revclar-se insuf iciente. Os pais nais ricos, dispondo

do escravos cultos, conogam a entregar-lhes a educagão dos

sous filhos. Os inporadoros preocupan-se con o probloma oduca-

tivo, promovondo a formagão áe escolas nos municipios,å manuten

gao dos professoros e atc a cscolha dcstos.

Apos o ensino elcuentar, surgc un ensino "nedio"

mais desenvolvido e crg.anizado: a cscola do gramático. Faz-se

progrcssivamcnte o contacto ccn o "onsino superior" grogo. Os

ricos, inicialmonte ,
nandan seus filhos apcrfeigoar-se ås es-

colas dos "reitores" e filosofos,na Grecia. Mais tarde, tra-

zem estes junto de si.

A riqueza c aumento dc pcder, d.eterninan.tes da já
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refcrida evolugão social, aristocratizan a oducagao, crian ne-

cessidadcs educativas requintadas, con prcdoninio e quase exclu

sividade de una educagão litcrária, scn forga criadora: a ora-

toria, a eloqucncia politica, tornaran-so grandes arnas
, gran-

dos ccntros clo intoressc. A cducagão evolui cacla vez nais, no

sentido unilateral, para uu forualisnc cxaaorado.

Na cducagão fisica,o contacto inicial con a Grccia

foi, sen dúvida, benofico. Cc)npreendeu-se o sousentido fornati

vo. Mas a citada cv. lugão do Inpcrio, cono o facto de esse con

tacto ter Correspondiclo ,
na sua naior intonsidadc, å fase dcca

dcnte grega, dcpressa deforuaran a influoncia inicial. 0 senti

do espectacular defornantc evoluiu, inpulsionado pela degreda-

gão dos costuncs
,
cstinulado polos dctcntores do poder, para

desviar a atengão das nassas. 0 scu oopccto dofornativc (tena

tão glosado actualnerte) , atingiu cscala olovadissina. Os cir-

cos sucederan-se acs est<ádios, o espectåculo å pratica sa, o

idoal atleta olinpico convcrteu-sc no profissional bostializa-

do. As ternas, cuitros de orgias o dcpravagao ,substituiran os

balnoários. 0 tena ,aliás p denais conhccidc e nao está no ânbi

to do nosso trabalho dcsooivolve-lo
,
nas sin refori-lo. No can-

po do educagao fisica nilitar, há a consiclorar a ovolugao sofri

da pelos exércitos quo , passando a noccssit \r de nassas enor-

nes para conquistar a nant.r o vasto Inp'rio, evc luirau para o

recrutancnto ucrccn'.rio. Intoressava pagar e nanter grandes

nassas e não tanto preparar élitos. Dai a dccadencia ,tanb6n na

preparagao fisica nilitar
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QUADRO 12

Roua - 2^. Fase

a) ĩnf luências :

Desccbcrta da civilizagãc a;rega. Expaai-
sâo clo iuporio cou suas consequcncias
econcnica.s e sociais.

"b ) 0^*6 -;ri i z a c ~o e ~luc at iv a :

Decadencia da oducagao faniliar por in-

suficionto. Intorforoncia do Estado no

ostabolccinento do cscolas, paganonto e

oscclha de orofessores.

Rcfornas.

Ncvo oscalonauonto da oducagão:
Escravc orudito (7 aos 12).
Escola /m graaático (la aos 16)
Escola d<_ s filcsofcs :u reitcros ("oduca-
gão suaorior").

Evolugao para educagão aristocrática.

c) Mctodo :

Psitacisno
, nenorizagâc , jcnsino litcr orio

,

fcrnal. Estudo o regotigãc dc autores, de

lois, con nobilizagao no sentido da oratoria

Judicial e politica.
Educ ag ão individual

,
d... aa aaaoira gcral .

(cxpepgão â oscola ao granático). Forna-

lisno cocaaorado. Ausencia dc ospirito
criador.

d ) Aspoctos inclividual c social :

individual •- nanutongã: d.as caracteristi-
cas antcriooos n rs classos

baixas.

Compronisso eu.rc a fornula

grega o a antorior for.cala

rcnana,na "oducao~: superior" ,

tendonto a foraula o^coa.

social - oreparagãc å subnissao - classes

oaixas. Do acordo con o novo ideal
social citado - nas

'

litos; aprcn-
dizagou d.as lcis oara scu "nanoja-
acnto" e nãc t?aato cono fornagao
sccial.
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c ) Disciplina :

Caractoristicas idcnticas nas claoscs

baixas, quigás ?xcutuadas» Contec.poriza-
dora pela introdugã: do escravo-educador.

Nao chega a atingir o aspocto vercladoira-

nento fornativc da oducagâo greaja.

■^) ^u0 ?-Q ?-c Fi s ica :

AsP o c t c fi 1 o s
'

fic o o .y.atrinário: Presen-

~T.e inLo. faac ínicTâT
, perantc oS prinei-

ros contactos con a G__ 'cia, logo scguido
de Æeforuacão.

Aspucto utilitário: Docrucccntc. Prof issionaliajc

Asp.-Cto lnd-ico o roligioso: Perda do sen-

tido roĩigicso da.s j'ogos.
Evolugao clos jcgos nun plano oxaaorado

dc sentido esoectacular.

Aspecto cspoctacular : Gr an'"1 o do s cnvo lvinon-

to. Scntido dcturpanto fruto da decaden-

cia ooral e accãc dcforuonte intoncional:

c omb at e s d iv o rs o s
,
dc h : nen s o aninai s

,

sacrificios, oopoct ácu.los nagcstoâos,
corridas do carros, batolhus navc.is, ctc . ;

Circo; Teruas.

Conliccioontos nodicos. Anatouia dos novi-

nontcs .
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CAPITULO VII

IDADE MEDIA

Con a aproxinagão historica, os dados o olcnentos

nais procisos cono a nasccntc univorsalioagao dos problenas

cducativos, pernitca-ncs caninhar a passos aais largos c segu-

ros
,
realizando naior sintesc na cxpcsigão. Passarcnos, do cs-

tudo de povos, dc Cunccitcs "reaionais" do cd.ucagao, ao ostudo

clas opocas, de fascs, ccnstituidas _:<or u .'. conjunto de concoi-

tos oducativos uais ou ncnos paralolos.

... / ...

De todo un coniunto dc influoncias ?n.tcrior?s, exer-

cidas sobre a educacao nedioval, frizenos ris seguintes:

l) Hebraica:

2) Grega:

3) Ronana :

Cujas características rouotas surgcn de novo

en foco,con a evolugão do cristiaaiisno.

Base da educagãe ocidental, nc couipo literá-

rio; filosofico e artistico, cono cientifico

(teorico). Base tanbén da verdadcira cduca-

gao superior9inf lucnciadora da nossa cultura

clássica.

Como receptora, nodificadora c tr easnissora

da cultura groga. Essa acgão tevo cono pro-

cossus :

a) Estabclccinonto do escolas eu todos os

povos ocupados (elonontos de penctragão)

b) Uniforaizagão e univ:rsalizagão da sua

cultura aola unifornizagão de costunes

e leis, substituigao das linguas natu-

rais polo latin, etc.
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Caractorísticas transnitidas :

A observagão da evolugão sofrida pcla oducagão rona-

na, na sua Z- » fase (inpério) port,anto ccrrcspondonte ao perio

do de expansao, uostra cono foi inccnpleta cssa transnissaoi

Foran ,scn dúvida ,cortas fornos da oclucagão superior grega as

nais caras a Rona (os aspoctos literários ,
a argunentagão for-

nal, o nctodo cla discussão, a oratoria, o estudo e repetigâo

dos clássicos) rcsponsáveis por ua ensino dcnasiado fornal,

estático, livresco, literário.

A cultura ciontifica grega ficou "adomocida" . A

forga criadora da oducagão não cclodiu durantc scculos (no
0**

^_,

plaaio social næ 1imí__ait__u una oclucagao do tipo conun, nas sin

aristocrática, con desprczo polas classos trabalhadoras
, pelo

trabalho bragal) •

Por outrc lado
,

o ospcctáculo d.a sua cdlucagão físi-

ca, dofornante e pocaninoso, voio obstar, roforgad.o pelos con-

ceitos cristãos da vida corporal (0::: parte reacgão a esse esta-

do) ,
ao desenvolvinento destc sector da educagão.

Tontarcnos, quanto possivol, sintetizar o periodo

que ora tratanos, rccordando,una vez uais, que não 6 ncsso .

■"

objcctivo fazer hastoria, nas sin dcla cxtrair elenentos para

o nosso estudo:
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I - Origons (sec. V a IX)

Citadas as influoncias anteriores, vanos-nos encon-

trar,agora, perante a xjrincipal potencia da cducagao ned iuval,

o cristianisno. Surgido no pericdc da decadoncia do Inperio

Ronano
, pprinido c uassacradc por ostc, o cristianisno acabou

por conquistar Ron.a.

A sua forga nasc ,nto
,

o principio d.o orofunda refor-

na noral, social e espiritual dc qac voor animado
, traze:.i,consi

go» todo uu concoito novo dc individuo. Esto cra, cn fornas

•.oais ou nonos atonuadas
,
conforuado sogundo os intcrooscs da

tribu, da sociedado, do Estado. 0 cristianisno von trazer o

sontido do una verdadeira fomagão do sor hunano
, dcscnvolvido

nas su^.s potencialidados , consciento, clcvad<o para Deus.

Sinultoaica:.iontc
,
a ir:'-anagao da hunanidado sob a fi-

liagao divina, traz as nogoos dc rospcito mutuo e devores para

con o scnolhante, contribucn para lhe dar a conscioncia social
,

nccossária a sua conplota fornagão.

A igualclado do cliroitos peranto Dcus
,
traz o concei-

to de educ?,gão divina, couo a elevagão d.a dianidado da 7:ulher

langa as basos da cducagão foninina.

Inbuícla dc uu scntido refcmador, a p_dagogia crista.

procura cvitar o rocurso å cdaicagão paga (grogo-ronana) . Inpos

sibilitada de desprezar a sua inegåvel riqueza, scb pena de

rocuar na civilizagão o scssobrar, pcrdendo scu sontido pro-

grossivo, acaba por ad.optar tudo de útil contidc na cultura

clássica, . dando-lhe, oolos novos aspoctos rcorais e
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espirituais, un sentido novo
,
difcmnte. Assim juntou aos te-

souros cla cultura hobraica, O,roga o roaana (por oaa voz in-

fluenciada por outras) ,
a doutrina teologica, os novos concci-

tos dc fcmagão roligiosa, de individuo ,
dc scciodado, l?nc,an-

do as bases do hun.anisuo cristãc.

E assiu so oiantevc o tipo "e cultura clássica carac-

toristica clo Inpério Ronano. Dcsfcito csto pelas invasoes dos

bárbaros, quo ooou on porigo tod.a a civilizacao, vcn a sor a

nova corrento surgida, a ccnsorvadora o transnissora d.a cultu-

ra classica. São os raros nostoiros, por vezos auoagados, o

relicário d.essa cultura. Lá so guardan o ccoi?::, soculo apos

seculo, os seus tesouros, lá sc oscrcvo:: os únicos trabalnos

da opoca sobro educagão. Do III ao IX scculo ,
o tosouro trans-

nite-se de geragão para geragão, rodoado pela barbárie
, impc-

dido de evoluir pela liaitada oxpansao do seu campo. Estática,

a transnissão faz-sc intranuros, por vozcs cou lidtada exten-

são a escolas nonastoriais.

Os bárbaros conegaa a converter-sc ao cristianisno o,

sobre as núltiplas frontciras da Europa subdivida, processa-se una

unificagão cspiritual e cultural. Dos sous redutos nonasteriais

expanden-se, por toda a Europa, as caractcristicas da cultura

clássica, tendo por base ro-iota e oropicia o proprio rastro

deixado pola acgão educativa do Inporio Rcuano. Esta, no entan-

to, cono já atrás viuos, tcvo o defeito de não transnitir os co-

nhecinontos cientificcs da cultura grcga, defeito transnitido

a pedagogia crista o acontuado, nesta, pelo desprezo d.a nateria

en relagao ao espirito, /m corpo eu relagão a alna.
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0 culto clo Alc-u levou, incontcstavclncnto ,
a un afas-

tuaonto no sontido das "oscolas f ilcscficas"
,
nas con reflexos

profundos na educagâo fisica. 0 nonosprozo dc corpo ou rolagao

ao ospirito, .. oxagorado concoito do pud>r, com os contactos

co.n o pcriodo da decadencia rcn-ana, ncs inicios d.o cristianisno

en quc os fiois eraa langados as fcras e sacrificados a espectá

culos dc circo, criaran uu cc-ncoito pccaoinoso da cducagão fisi

ca, que afaotou csta ,por largos scculos, clo lugar que havia ,já

ocupadc na educaoão. Ainda no pl?no da cducagâo fîsica g no que

se rofcro aos povos bárbaros, h: a repjist?.r práticas fisicas

intonsivas no sontid.o da proparagac cu-rroira'. . Aponao nos

nornandos cncontraxs alg o clo vagarionte siotcnatizado
, oxpres-

so até na exigencia cle exercitagão sinctrica. De ro-sto ,tudo se

baseia na fornagao e culto de virtud.es milit^res. Os proprios

jogos são de luta, con ou scu arnas,e por elcs se faz a escolha

dos chcfus: os.nais fortos Constituc:: ,tanb'í:a ,o capitulo especta-

cular con as provas do cquitagão ou de ianganonto do arnas . Re-

gista-sc a cxistcncia do prccoitos rclacionados con u:ia vida

sobria e higicnica.

Con Carlos Magno c o scu Iop6rio rcunif icou-se a Eu-

ropa o a sua cultura ,por un periodc cnbora curto, nas en quc

hå assinaláveis aspoctos oducativos. 0 Inperadcr crgnniza a

"oscola dc palácio", doStinacla aos filhos dos nobres, nelhora a

proparacão do clcro e encoraja a fcroiagao de oscclas nos nos-

teiros.

Drrigida por Alcuin de Zork (fomaclo nuua escola

episcopal) esta eclucagão 6 caractorizada pelo seu prograna no



IDADE MEDIA

estilo clássice, dc caráctor oorbal, cioo.orial, femal en suna.

A "oscola do palácio" foi nodelo das oscolos ucidentais da

cpoca.

Subacrso o Iupério Carolíngio ,pelas novas invasocs,

a sua organii^agão educ?.tiva fica cono ocais un marcc na trans-

uissão da civilizagão.
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QUADRO 13

Idado I.ĩodia - Secs. V a X

a) Inf luencias :

Coiiceitos ncvos trazidcs pelo cristia-

nisnc : iguald.ado poranbe Dous; vida es-

piritu'-.l. Cultura grega. Docadcnoia do

ĩoporio Ronane. Invasoos b'rbaras.

b ) Organi z ag ãm 0 cluc t iva :

Eduoagao ua posso dos religiosos
Realisada no convcnto, oa cocala rostrita

coa vista a foro.agão cle rolioåosos .

Raras osoolas oara :xtor:aos nos uosteiros.

Carlos Magno organiza a "oscola clo palacio",
oara cs nobrcs,o f""".ionta oscolas^nos uos-

toiros. A prioeira oorvo do padrãc europeu.

Do nevo sossobra a oducagac sob os bárbaros.

c) Método :

I'onticos aos de período antorior.

Estudos 0 praticas tondcntcs a clevagão
cspiritual (ccîicentragão , iso'lvnonto, ctc).

^) Aspcctos individual o social

iadiyiduo
- Ccncoito novo d.o individuo. Sua

libcrtagão da tcv.al dopcnden-
cia dcs iutorcsscs sociais e

aas quvis sc sobrepCe.

social - IgualcLacc dos honens oe.rante Deus.

F.rnagao do esoírito social na

nocao dc respeito nútuo
,
na cons-

ciencia do aevor sccial.

o) Disciplina:
Nao obstanto 0 valor humanc dos conceitos

citaclos, a oducagão 6, talvez, por desconhe-

cioonto no canoo da psicclegia, caractori-

zada por p-randc austcrid?/'e 0 fricsa
,
cono

rospeitosa distancia 0 toaor d.e educanic

para nostrc .
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^ct

Aspccto filcsoficc o doutrinário :

Dosprezo da nat'ria en rolacão ao os-

pirito. C::aceito pocaninoso advindo

clas práticas no poriod.o docadente de

Ro:_a. Ausencia de ootoaos. Exercicio

siuotrico (ospocto isolado) .

Aspocto utilitario: Proparagão guorreira,
"

nos Tãarbaros .

Asoecto lúdico c rcligioso: Ausoncia dc

praticas fisicos no culto cristao.

Jcgcs de luta nos tárbaros (c,ncstcs.

ta:bon, poucao oráticas fisicas no

culto roligioseO

Aspccto cspectacular: Jogos dc luta c

d.cstreza ciilitar.
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II - Século X a XV

Sob a cgidc do cristianisooo
,
rcfaz-sc una unidade es-

piritual, eu brove reflætida nuna idnitidvlo cultural, portanto,

tánben oducativa. Na pcsse do clorc, rcaconTo-se a chana oduca-

tiva, agcra no sontido de u.oa cducagãc coo.un, não sc polo con-

ceito social cristão couo, taobcu, oolc objoctivo do foruar clc

ricos do valor, rocrutando-os ontre os r.iai:. dotad.os. Fomau-sc

e cxpandcn-se as oscolas clericais, cec: ensino gr.ituito, "dons"

e bolsas, para os pcbrcs o onsiiio eagc--,para os riccs. Crosce,

rapidanontc, o afluxo do escolares; os cléricos nunidos dc una

"liconga" passada polo "cscolástico"
,
funduc una profusão do

cscolas. Con o djsonvolviuonto conercial o industrial, fornan-

so as escolas oonunais ondc
, logicauonte, são os padres os agcn

tes doa educogão, por acordo coa os uouaicípios.

Surgcn Ordens rcligios cs dovctodas ao problcua da oclu

cagão. Ê a Igrcja, quo fora o dopositária da cultura no poriodo

da barbárie
,
a realizadora do toda a obra oducativa*

0 latin, lingua. cclcsiástica, 6 a única via dc acesso

a toda a cultura. Para o sou estudc so foman una iaonsidade de

pequenas escolas de granática.

Tcdo o ostado tinha un objcctivo cc
■

oun, as sete artes

liberais (triviun: granática, rotorica, l.'-gica; quadriviun: nú-

sica, gconetria, aritaotrica e astronoccia) ouo conduzian ao

objectivo uais elevado da educagão: os ostudos teolcgicos, con-

duzindo, igualuente, aos conheciountoS d.e aireito e nedicina e,

indirectanentc ,
ac dcsonpenhc de cargos olcvados . Con o desen-
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volvinento deste ensino supcrior fomar?oo-sc as Univcrsidadcs ,

prinitivauente associagoos do professoros e aluncs, nais tarde

cstabclccidas pelos conunas ou pclos reis. Tcd.o o onsino von,

pois, a fazor-sc no scntido do un objcctivo últi.ac, dc ciaa

para baixo: o cnsino a'dio o olcuontar não eramfunoao da natu-

rcza, da psicclogia ou das nocessidados da orianga, nas sinples

adaptagão dcsta a una cstrutura, visando o "cnsino superior" .

Na Univorsidade cimentou-se o ospirito da base cris-

ta, subnetido a sua ortodoxia. 0 sou ensino 6, ainda, da fornu-

la clássica: recorrcndo a e.cucria ( justif icávcl en parte pcla

falta dc livrcs) cheio do rcpetigccs, citagoes, classificagoos ,

verbalisno. Puran^nto fomal, dialoctico, basoodo na logica de-

dutiva, no conhccinento de toxtcs, to::,
,
no ontanto, a grande

virtudo de unificar todos os aspectos da cducacão nun objoctivo

final: fornagao religiosa. (0 exagcrado cooprcgo da logica vcio,

tanbcn, criar bascs racionais e nctodelogicas, propicias å in-

vestigagao cientifica) .

.'_. Universidadc c. negou,succssiv"oeentc ,
a tonar negâo

dos scus direitos, ccnstituindo-se "Estado" cou seus tribunais
,

suas leis, usos e tradigces. Estc facto trazaspectos ineditos

ao convivio entro professoros o alunos, d^jido, a estes, una for-

nagao nais activa para a vida. Os estudantes agrup?ja-se , fornan

do os Cclcgios que ,
nais tardo

,
vên a absorvcr toda a vida uii

vorsitária.

Enquanto o convivio escolar tona o aspocto associati-

vo, na Universidado ,
n rcstantc ensino ,:.:?nten-se frio

, negativo,

autoritário e distante, bascadc ne conceito pcssiuista da natu-
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rcza humana(a quea -uodorna psicologia viria a dar alguma razão,

discordando, no ontanto, dos processos a empregar) .

0 onsino tecnico olova-sc
,
uerce do dcsenvolvimento

comorcial e industrial, d^ dosenvolvinonto dcs grandcs cidadcs,

do crosconto nivol econoaico, furtcecnte coad.juvado pela reabi-

litagão crista dc tra.ba.lho, considorado, at6 aqai, actividadc

infcrior. Da aprondizagc o faniliar ou de classc, passa-sc a un

aspccto organizado en que as rolagoos aprendiz-uostro são regu-

lancntadas pcla corporagão, com controotos do aprondizagen,

graus e certificados . A acgão educativa c disciplinar fica,on

nuito ,dependcnto do ueotrc
,
cnbora 0 contmto ostabelega algu-

nas nornais. A oducagao intclectual nôo 6 cuidacla.

Dist.anciada do idLeal educativo da Igreja, surge , ne,
v_/

periodo feuclal, a "Cavalaria" ,
escola de caracteristtcas ariío

cráticas, coa un tipo do cducagão puraaoente nilitar e social,

con grandc prepondcrancia, respectivancnte ,
da educagão fisica

e de tcdo un conjunto do norcas civicas, tendo inegávcl influen

cia na noderagão dos costunes, un pouco rudes na 6poca, cono na

lacuna aberta no canpo fisico. A cducagao fisica, prcponderante

nente ciilitar, surge aliada a un conjuntc de noruas educativas,

nogao de honra, lealdade, respeito pelo ?dversáric. Surgen, na
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arto de r.ĸntar, na csgrina, no tiro a.. arco,conselhcs net6dicos,

proccssos de aprendizage:;. Os ".jogos dc luta" cu "Jogos guerrei

rcs\ são prosrossivaocnte regulados por rcgras lúdicas. Passe

a infelicidado dc terno, cria-sc una csp'cie de "olinpisno guer

reiro", coa baso nas "justas", nos torneios, nos jogos diversos

A religiao está presente, nas não con o ceptøo educativo, antes

cca caractoristicas lúdicas (corinoniais; "justas" : duelos judi

cirnais sob julgaaento dc Deus). Tona increnento a danga folclo

rica, surgen as fcrnas prinitivas dos actuais jogos tradicio-

nais.

A oscola da Cavalaria decaiu pelas suas desactualiza-

das caracteristicas aristocráticas, fraco nivel intelectual,

falta de ospiritualidade , vulgorizagão c evolugão burlosca das

suas práticas, arrostad? n . queda da sua estrutura social: o

Jbudalisno.

No.o se penso ,
no cntanto, aincla no canpo da educagão

fisica, quc- o sector cclesiástico se nanteve eri atitude negati-

va. Sua influencia na rcabilitagão do trabalhador era proxina

percussora duna nova atitude. S. Tonás de Aquino ,
seu eninente

filôsofo e doutrinador, liga o novincnto a un sopro de presenga

divina, o vigor fisico å fortaleza do espirito, considera o ser

hunano concebido para a actividade
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QUADRO 14

Idade Média - Secs. X a XV

1 - Enoin>- religiosc
2. - Cavaloria

5 - Ensinc pr fissicnal

a) ĩnf lucncias :

1) Idoal oo fcraccão espiritual roligiosa

2) Ir1o?.l arootccratic e ga_rr_iro

7) Dcscnvolvr .roato oc.n'-ico c rocbilito-

e~o do trabalhc. Necossiaaoe dc cduc o-

gãc pr fiosional.

b ) 0 rganizagãc
_

cd-ucativa :

l) Educagac contra..icac o nae a.ãos d . Igrc.ja.

Sua graiv\j difusao:
- o s c o 1 as noio '. :

■

o i o os ;

- oscelao episcopois;
-

pcqu.nas cscclas difui:di.',?.s;
- osc.las couunaio dirigieas pcr roligio

b _ b
,

c) Método:

Or^uis cducad.or-s (? a oocioc mos ,
Doai-

nic nos) ;
- onsino cuaiu e porciT.nu.e gratuito;

prcparagâV. ou oasino superier;
- n rsciucnte c.a UnivorsiTd'o (c o.p orti-

c ip ao ao do Es t ad . ) .

?) Escola do Cavalaria (cducagae o.ilitar c

socia.l) Aristeca'tica. Org?ni"adc ;a

graus, privaaa.

$) Ensin: tccnico rc-ulad- pela ooro.rogão,
aao sen instituicon: oduc .Torar: .

1) Ensiao ouranento fcrcT: ocu-orizagao ,

vorbalisco:, ccn bascs na logica o ua dia-

idctica. Uni^ado roligicsa.

2) Cavalari.a: Ensine privaT ; c:n.;,a:;?c dc

ncmas civicas, baix. nívol onocToctual.

osoococs criontadcs Ja Educo;? jlsica.

3) Easino tocnico: individucl.
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d) Aspectcs individual e social:

e) Discipliroo:

individual - 1) oartindo T c-ncoito aiite-

ricmont e c it ado
,
c aoiinh?,

para a c. ustituigao cle um

t ip o un i 1 at o r a 1
,
exc c s s iva-

ciont e o sp iri tu a 1 ,
c cood ic i o -

n?do oela obsorvanci?. do con-

ccito uoral roligioec.
2 ) C

"

n f o r .: c g ã : a u: .. c cnc c i t o

s o c i a 1 .

5) Rolativa volorizagão do in-

dividuo
,
croscendc peralela-

oonte cr.O! a roabilitagãc da clae

sc trac oi. :c:ra.

social - 1) êccsco livr.. a escola. Reecg~cs
o c.nflitos. Asccnoâc ooci T pela

cultura. EscuGsa arcp?mg?o para

a vida social. .eoooei?o~es do osco-

larcs cooo base n.a UrTversi'.'1 ade : in-

fluSncia na proparv.ao social.

2) C^rcctcr aristc cr ''tico d? educagão
feudal. Pocperagão \ "sua" vida so-

c i a 1 ; 1 euv áv . i s n .. r .: a o do c . nv iv i o
,

a as d o : c r a 1 i c ad.o un
;

. 1ac o r a 1 .

3) Foreagã: soc.iai dim:ta.

1) i_anteo: seu aspoto n oiativc , possinista e

ascoticc. Dcocrcntc na natureza hunana,

tenta cuid:ra'-la por'una acgão austora,

"do fora para dcntr.
"

,port?aitc c.e dificil

accitagãcl Emroga e regulxocnta o? oasti-

pos corperais. Cria#><ol,terr r da sangao di-

vina". Surgen roacccoc (Sar.to Aabr'sio,

Vitcrinc dc Fcltr;).

2) Icíais afávol (acgãc .irccta ac strc-aluno) .

prccurandc autc~dcuini<~ (a ouo uae esta

ausente a eaucagãc f ioica) ,
rofiucanto

dc u?u_ciras, etc.

3) Ivluito depcndonte d. critcric do e.OoOro,

quo tcu o dovor clo oo.stontar o cr.3ir_rr

o aorondiz, nas tanbcn o direito do e

c.rrigir.
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Aspocto filoso fico o d-cu.rinárie

1 ) ôlaut on os o ar ac c c c í e t i c as ant : r i e -

rcs c..u a assinolada reaccão de

_> —A U O __.

•

. . . _J .

2) Aspect: for cativ, : uco de eXorci-
oi' fisicc c.n car'.cter educativv

,

intor oional.

3) Auscnoc.

Aspoctc utilitario

i) I.eroo'S higi'niuu? (não oe trata

P ropr i cno nt c d c o duc a ? â f
'

o i o a )
2) Prcparagãc para a ou..rra.

3) Ausente.

Aspecto lúd.ic c c rcTigioso :

l) Auscncra dc activid?do fioica rcia-

cienada c?n o cuito. Jorcoo tradicio-

nais na osccla.

2) Grando núnerc o Lnoruounto do ,'jcgos
cilitarcs. Sua irupirroão rcligicsa
inicial.

Evcluaão d: fclclc.ro e ,jop;oo. tradi-

ci :r ar o . Jcgos cclcetivc s . P pula-

rizagão d.os j^foo des uoora. s.

A o po c t o o s a o c t ae a 1 o r :

oTvolugo.c das pr'.tioos d.e cavalaria para

o cspcct áculo. Ccnstrucoâc de recintos

adquados . Ccnpoticces publicas. Jopos

colcctivos^pcp Torcs _ntro orupos do

cenotituioãc cot'vol (aldciao, vilas,
ccrporagcos, etc).
Estas no r.ua.ln.uoto- ccnvortiao-Se cu bri-

gas, uais baccad eo n_- instinto do luta

quc ne senti.I: ládicc.

Funanbulisuc .
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CAPITULO VIII

ĨMPERĨO ARABE (soc. IX a XIIĩ)

Dissenos ouo Rona tr?_nsnitiu ospo-ctos unilaterais da

cultura groga, nos quais estava ausente a sua cultura cientifi-

ca, e se degradcu o scu concoito de educagãc fisica. .

Na quada do Icpcrio, o Cristi?oai3:u solvou, adaptou,

espiritualizou e trans::itiu,parcelar:conte, a cultura clássica,

na qual se nantinhan ausontes e quigás agravados pclos notivos

ja expostos, os dois scctores citados.

Por scu lado, os árabos colhcr?u. na India, Egipto,

Aloxandria c Mosopotauia (nos uosteircs, verdadeiros depositá-

rios da cicncia c filosofia grogas) as virtudos da cultura cien

tifica grcga, tcndendo sua evolugão para csso ospirito cientifi

co. A criagão da nuneragão árabe ,
dc b?30 industanica, cou as

suas novas e ilinitadas possibilidadcs ,
cuu o estudo das nate-

náticas, da quinica e da fisica (cou caractoristicas expcrinen-

tais) dcran-lhc. un caracter nais positivo, totalo.entc difercn-

te da cultura eurepeia. Junto das nesquitas, criarao-se e difun

dir?n-se as escolas, foncntando-se ,siuult?no?uiente ,
uo ensino

superior. scn exclusividadc religiosa, onde pmfesscrcs do qual

qucr raga eu crode rcligioso pcdiaoi ninistrar c onsino.o que re

vela seu aspecto liberal e desn temssad: , fruto da sua propria

toler?ncia religicsa. (a)

(a^ (0 Alcoracaconselhando a c;nquista, roccncnda tolorancia

rcligiosa para ccn os pcvos conquistoacs ,
en especial os

cristãos, judous c zoroatristas) .
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A cxpansao do sou i.uenso i.opcrio trcuxc-cs ao contac-

to con a civilizagao ouropcia, foito, or_ grandc parto, atravcs cla

Peninsula, cnde fundaran oscolas do nct.ria influoncia (Gcrdova,

principalnentc) . 0 contacto bclico o entrecluque das duas civi-

lizagoes foi benefico a aoibas, ccn particular relove pora a cul

tura cientifica europeia.

Os árabos transnitiran descobcrtas caoitais para o

progrcsso: papel polvDra, a bússrola.

Sua actividade fisica
'

essencialoonte uilitar. Gran-

des cavalciros, predeuino a equitagão e cs jog^s equestroS

(os de destrcza a cavaloepolo cqucstre) coru c n-nejaaonto do

arnas .

0 Alcorão contoo: incitanontos a luta, a ^uorra roligio

sa, ås virtudcs de coragon c valentia, ligadao o icc -:?pcnsa eter

na. Está chcio do prccoitos higionicos, intcgrados c.í forualida

des de culto (jcjuns, ablugSeo). Ccnh ceo: o uassagc:. o banhcs

de sudagão. Pratican a d?jiga dc inspiragão religicoa e pagâ.

Sao exinios en oxercicics dc forga, cquilibrio c des-

treza, tornando-se funanbulos facosos.
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a) Influencias:

QUADRO 15

Inpcrio Arabc

Carácter religi.sc, do caractoristicas

sociais o ocliticas, incitan.oc a cinquis-

ta, å cxp?Jioão d; sca inpcri; e, ccnso-

quente, centactc cer: as^civilizacces flu-

viais e con a civilizagãc grcaoa.

b ) Or^anizagâo oducativa :

Escolas rcliaioaas (.janto las uosquitas)
Escc las do Estado

Escolos supcrioms livico

Diversid.ade de agenteo do cnsino.

c) Mctodo:

:,u,is ectivo o expc rionotal. Ivlais cientifico,
cn rclagão ao ourcpcu.

d) Aspcctos individual e social:

individual - Grando t-lecância, provonientc

e~~~sôciel das car?otcrieticis denccr'ti-

cas da sa? :v utrina religiosa:

nãc vis? a una ouboiissae a sc-

ciodaae; nas t?o;boc. nãc poc

caidado n a f : mae?e. de indivi-

duc ,
uo3 apcnas na sua cultura.

e) Disciplina:

Tolerantc, bencvola, uos se:: un asoecto

c c nstruct iv :
,

o duc ad r .

,ri -.

f) Educagac ĩisica:

Aspccto filcscficc o deutrir.orio: Incitand

a guerra, ã ccnquista, as^virtudos de luta,

ccnduzindc a una prcparagãc fisic: -uilitar.

Aspcctc utilitário: Proparagãc oara a gucrra

Observancia dc pmcoitos higiénicoS.

Âsnectc lúdico e roliaToso: Jcgcs diverseo,
—c—

dangas . ^Gucrra s?nta" incitando a

cxcrcitagãc ailitar.

.Vsnocto espoctacalar: Dangas pagãs^ Funcoetu-
"

lisroe. Jogos ccloctiv:s. Exibigoes equcs-

tros.
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REPaSCE.i. x- _._.

Friz'aos, con frequencia, <■ oxccssive forualisno e

ostatisno da escola ncdicval. ;_. estabilizagão e estroctif icagão

dos sous nctodos, conduziu, não s' a u: logicc obstáculo ao pro

gresso,couo u urra dcsadaptagao oo. face da evolugac da pr'pria

opoca. Alou do nais
,
a cscola cla Id 'do M' dia ,cnfcma do espiri-

to austerc c sonbric da opoca&uirc sMrurir - í dma "'.•_. o quc ca-

ractoriza psicologicaoicnto a Idacic ..'Icdia
'

o tcmor eu que vivou

ncrgulhada, tcrror da vida o da uorbc, ao :oscc toonpo, que lhc

vinha, quer da supcrstigão quo povoava as suas neites de pesade

los, qucr da ieea quc fora inculcala aos hc.aens dessa epcca d.o

desapegc absoluto clas coisas torrostrcs c ea sua iiunidadc e da

dificuldade ce atinoTr a quioorica c:n3ol?.gão do uo c'u oistan-

te" (13)

Subre ola, e fcrnada or: particular, na osoola,posa

"a hipertrofia da idea do pecado" ( ]4 ) . Objectivc de _ai:r sc-

riedade ,a escola crrará de fom? i rualoiontc gravc ,se cccoinhcr

para a cxcessiva libcrdade c irresp?nsabili
"

aie
,
cuoc _,ara a

austeridade denasiadcu oprcssiva.

A Renascenga, fcn'uonc hiotorico cuja i^ta prccisa

sc n?o" podc detominar,raprcscnta uoa plena ronvagãc, uoo. ras-

gar luninoso de hcrizentes, a que c:rrco;cnao u_..a criso e ur:

renovariento da educagão, aes quais c estatisou
,
ao fémulas

gastas, a desadaptapao,havi?e: criado c cu:a. tensicnal 6pti„o.

Nr.o cstandc a análisc ?ao cousas da Rorurcciuoa no ân
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bito do nosso trabalho, n?o pcdorcnos doixar do lîes- faza? algutøa

reforcncias, dada a sua intiua ligagae ccn o processo ociucativo:

a) No pl.ano social, a criagão das ccnun-.s, c nasciianto £ ccn-

solidagão e elevagão da classe burguesa, o espirito novc criado

pela evolugão das corpcragocs (cu particular artes e oficios),

trouxcran nova cstrutura sccial e cconociica criando novas neces

sidades cducativas. A rica burguesia aspira a possc dos bcns

culturais e artisticos na posse do clerc; c doscnvolvinonto cco

nonico exige un ensino tocnico organizado.

b) 0 nosno dcsonvclvinonto ocononico obriga a inunercs cen-

tactos conerciais
, que cenduzee a ccntactcs os^irituais eon ci-

vilizagocs diforontos, educagocs dLifutot".s.

c) Os honons scntcco posar sobro olcs c ,iuge dc u:oa desadapta

gão, dun insuficionto hunanisuo. Enquadrad.s nuua fornagão so-

bre e signo cia autoridade, duioa estr.ita ^spiritualidadc ,
nuna

teologia que escraviza c dcprocia todos cs conh^cincntcs subal-

tcrnos, roagcn a redescobcrta da civilizaqão cl'.ssica (a ncsna

que, cono vinos, influcnciara a actual civilizagão,adaptada o

confomada ao idcal osoiritual cristã). 0 ccntacto dessa civili

zagão, nais liboral, nais equilibrada, nais rica de valcres po-

sitivos e hunanos, ccnstituo, nĩo un rcgresso ao passado, uas

un renovanento, un hálitc n.vo. Ressurge c dosejo de realizagãc

e valorizagão individual, un huuaniouc Confioeate ncs dcstincs

naturais dc individuo ,
vcltadc para c nundc, para a natureza,

para as coisas, na expressãc dc hcoieu activc o criiador, a quo

não serviu o tipc cducativc da 6p,ca.

d) 0 crescente descnvclviiOont : sccial e cccncuico ccnduz
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å criagao o fortalecinentc do nacionalis. c
,
cco: a f.-magãc das

grandes nagoes europeias, quebrandc a hcgoucnia co lore.ja, na_

gindo c rebelancio-so centra a sua autoridado
,
rcclauand: u:i

tipo do eclucagão nacional.

... / ...

No ontanto, nãe obstante todes estcs factercs, a cve

lugão da educagãe não se ^roccsscu io u-.;a fc-rua t~e rápida ce-

no seria licito aguerdar. Essa cvolugoe
'

ionta, p<" is sc pro-

cessa en face cia goragão :iais idosa (oducadcra) quc ,
nas pri-

neiras fases de uua nova corrente ,
não 6, l'gicao.onto ,

a quo

se cnccntra na vanguarda. Esto aspccto dc retar .au.onto ,
con

todos os sous aparcntes dofeitos, te:o, na realidadc, Sobejas

virtudes. Elc inpCo una acgão uoriger-.d. ro ar. t.ndîncias nas-

ccntes, rcvolucion'.rios , 'rproosivu por vezcs, orn 'a scu a

necessaria naturagac, quo rapidanente 3. langariaon? rodical

rcforna, na avontura cducaciva.

0 processe cducativo, nãc pcdorid: s.r dc cstagnagao,

não podo, taubca, sor una lcuca ccrreria dc rcforuas cusados

que lhe qucbrarian a continuida: c ,
c dcstacariuu das suas fir-

nos bases: c conhccirocnto adquirido, a oo-celar ox.-criêneia hu-

uana.

No caoroc oscelcr, r .grossou-so u. _u. uco ?u antigo

fornalisno, ao cstudc d.os scus clocsiccs, intrcd.uzindo e •,.-

grego e o hcbreu, rcocnde e latiu cl'ssico, nac cntran-

dc directauente nc estudo das linguas vivas, dos lr.ouos nacio

nais. 0 ensino oeurtuoo, acontUoU e divulgeu, con c ovor. uo ea
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inprcnsa, a sua baso livrosca, nollur fcrua do accsso i cultura

ideal redescobcrta. A arte dc falar e escremr ccntinuau sobrc-

postas ao estudo expericicntal,
? cioncia. C .ntir.ua o dosproso

pelos valorcs concrctos na f
-

ruagão esTritu?!.

No entanto ,factcs coao a doscentralizagão roligiesa

do cnsino, a cvelugão das eoc'las conunais, o incrcucnto das

artcs c oficios, a ovolugão tocrTc? :?raloT?. con r. incroeientc

econonico, o naciorialisno cueuntc o c prcvrio contacto ccui a

cultura cicntîfica cl'ssica (que enbcra ocb fcma litørcsca c

cnciclopcdica viria a despcrtar o intaroosc c l?ong:r as bascs

cia verdadcira investigacao cicntíf ica) ,
vicra.c oroparar a ovo-

lugãc da cscola,ooi no.lcics intc.Lraucnte ncvos.

Cono fulcro dossa evolug.ão, tenes quc considcrar os

filosofos, hurranistas, dcutrinadems , podagccV"s, quc vcc trazer

continuidade å roaccao já csbogada na I lado _.udia. Vorgério,

Agricola, Vitorinc clc Feltrc ,
Fidclf: ,

í._afoO VeGio, Da Vinci,

Magnus, Rebelais, Mcntaigne e tant. s utros , proconizan ou pcou

nesno on prática, tipos cic esccla nais hunanos, nun scntido in-

tcgral, n.ais equilibrado (citanos já c caso ,-ositivo dc Vitcri-

no dc Fcltro,pondo cn funcicna.oento uua esccla dc espirito c

organica revclucionárics para a cpoca, a "casa giocosa" ,
ccno

as reacgoes de S-nto ..obrésic c Santc Tou?z). Sãc elcs cs arau-

tos, os pioneiros cics n,vcs ccncoitos c tciodencias, quc sc r.ais

tardo tonarao corpo.

No canpo da oducagãc física, roforc?adc a roabilita-

gão dc traballr- fisico, d" ucviucntc , exprossa e:: S. Tonaz dc

Aquino, assinola-se
a "r. abilitagão dc ccrpc" pel? influeucia
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dc rctorno a cultura grega, pola val,,rizagão artística, cvelu-

gao do scnticio cstoticc, incrcucntc d:s cstudcs dc a.idicina c

scus aspcctos oxpcrinentais ne canpe aeat'oicc, pelo rot:rno

ao culto cia naturcza, do bolo, pola qiiobra do austcio csoiritua

lisno.

A reacgãc dos pcdagcgos, i'pu:Tu_uto acontuada nostc

m*

scctor, nao logrou produzir s.us frutos . nc caupe da cducacao

fisica escolar, vcrdadoiraaonte organizada e roccnho .•ida, scnão

s'culos nais tardo.Suas baseo s?.. langnTus: f il'oofos ,u6 iicos ,

oducaciorcs, apontau suo.s virtudos, dofinou ouao aTicagcos,

frizau a sua noccssidade na fcmagao glrbal. Ivias a csccla, cal

vo, tcntativas osporádicas, isoladas, na_, a accito mu recoiihe

cc, de una noneira gcral.

A ed.ucagãe fisica, que eucorrtrora sou v rdadeiro lu-

gar na educagão atonicncc, untinua a r.argm da oocola, quando

nuito coo fungoos dorivativas , recrcativac, dc aspccto fomati

vo apcnas indiroctc, nu; bostaudia que so armcta até quaso a

actualidade.

As senentes, ne ontanto, nao feraei langad-.-s ou canpo

estéril. Friz'e:es ceuo 6 lcntc o processo educativ; e ce.uo elo,

aparentenente , persegue
a evolucão hunana. Tãe ostreita unte

ligada a naturcza huunia. a Educacã: Fisica iuporc a sua neces-

sidade, agravada pclo prcgrcssivc- afastancnto da vida natural

a quo conduz a prcpria civilizagão.

Succden-sc os filcscfcs, .s ci.ntistas, os dcutrina-

dores, os pedagogos, cs técnics, os gcvcrnar.tos ,
cs logislado

res, consuremde a sua justa cntegragac.
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A exercitagao fisica, na Ronasccnga, ?.proxina-se das

praticas actuais e, crn a acentuagão das nacicnalidades , ccoaega

a tor caractcristicas regionais.
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QUADRO 16

Ronasccnca

a) Inf lucncias :

Esclcrose^escolar; estatisuic; desada.taga:
cia e d.uc a g ão oe d. i cv ?T .

Fo rnas s o c i ai s n : v a s . ĨTac i c n a 1 i snc .

Rodcscobcrta cia c.Ttura groca. Contacto

con outras civiliz ^gcos.

b ) Organizagão oducativa :

Quabra da hcgeuonia religiosa.
Escolas coriunois.

Escolcs roligicsas
Escolas privadas.
Tcndcncias para cf icializagão de onsino.

Org?jaiz?gãc univorsit 'iria ncs eeldes anterio-

ros .

Ensine tccnico, corporativc , eruanizado.

c) Motcdo:

Mau grad.e as novas tcnuonoias, eanto :-se o

fornalisno
,
c onsino livmsco, lrtcmrio c

vorbal. Há atc uo corte recrecoo ao olassi-

cisnc quc brcvc sc ccnvorterá e: inpulso.

Esbcgan-se cx.uriĩncias iccladoas proprossis-
tas.

Pe d ag c go s prc c c
■n i z an n ; v o s ci 6 1 c d o s

,
c o a in-

clusao da oducag.ãc fisica.

d) Aspcctos indiviciual e sccial:

individaial - Roaccãc o; c.nfomis;: osoiri-

tual :nc sentido do fcmagae
coais oquolibrad.a, :oais natu.rT,
nun scntid do rcaiiz?g?.c e va-

lcrizagãe indiviciual, activc c

cria.icr. 0 foncnonc prccoosa-sc

lentancnte.

social - Tona corpo a liboctagãc dec intorcs-

ses da scciodade e d.c Est?do, ccnti-

dc s nos princTiics cristãcs, nas nac

intoirarurito pcositilitados pola or-

g?jiio.cg~ social^o ccon'.oica, aeura

cn rranca cv lucae.

a csccla c.ntinua a nãc proparar,

scnôo indcrect uionte
, pora a vida

sccial.
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e) Disciplina:

Mcnos austora, nais ccnfianto na na.tureza

hunana. Lcnta pcrea do asoectc ascotico,

nogativo, nuu scnticio uois pcsitivo ,
so-

licit?ndo a participagão i. cd.ucandc. Nc

plano gcral, a reacgãc
'

uais teorica que

prática.

f ) Educagão Física:

Aspoctc dcutrinário o filosrfico :
t

"

Rc ab i 1 i-

tagao eo corpo ,
dc .xucicu. fisico.

Langan-se as prineiras cTutrinas, as bases

das futuras netodolopias . Rebelais, por

excnplo, traga tedo uu proepraua de educa-

gão fisica. 0 panoraiia geral^ne ontanto,

poucô se oiedifica nc c?npe prático.

Aspocto utilitário: A preparagão u.litar
' "

readquire olan: clevado, de intcmoso na-

cional; 6 crgnnizadc polo Estado. Surgc

grande núncro de "nootrcs de am?s"

Aspccto lúdico e reiigioso: 0 aspccto rcli-
—

gloso, afastou-se ,ja, lef initivauonte ,
da

actividado fisica, cue ocu ins.Trador

dirccto.

Grande evelugãc c divcmidad.o dcs jogos

tradicic-nais. Gmndo mcrcuento dos jcgos

des universit'a-ius, (principal..uute escan-

dinavos o aleuãeS ee:o baso nos o/urci-

cics da cavalaria, a "justa", a danga, a

luta e a esgrina. Rossurgo e tuca mcre-

rocnto a danga palaciana.

Os burgucses realizan granic numr: de

concursos, cen préuios o tituloc, de ca-

ractér públicc e^roalizades ao deumgc,

aoesar da oposig?u religiosa.

0 pcvo nantcn-sc nas actividrouo tradr-

ciencis, folcloriccs.

uqp-ac.te esacctacular: Incrcuonto dcs rjogos
'

púbiicos dcninicais, quo cuuogaa
? atrair

grandes uassas. C:nstrugao dc lccais

aorcpriados para as cciopotu gce3 .



CAPITULO X

AS REFORMAS_E_ A COMPANHIA DE JESUS

Perante as novas ccrrontes, a Igre.ja, que e.antivcra

o coptro da educagão durante sôculos, procurou, vondc perigar

a sua posigão, rcolizar una intclicunte adaetag~ ,
, consunada

con arrplo sucosso, dada a sua supcrioridado on ccnhcciountos c

experiôncia cducativa. Analizarcr.os algun.o .spectos da R.foma,

no canpo cciucativo:

No lado prot..stanto, 6 assinal'^vol a d utrina naci< nal dos

ro fornadoro s . Lutoro pre c oni z a a ex ■ an_ o
?
o d a o du'

•

a c ã o c c "ic

forna do valorizagão nacicnal, fcuontada e subsidiada pelo Es-

tado, critica a educagão escol?.stica, _.rctcsta cuntra a cxccs-

siva scveridadc e austerid?.de cia _scel? c oro?niz? est?bcT. ci

ncntos dc ensino ceu a ccleh r?g?o cic lim lcnctcn. Calvirĸ c

Zwingli prcpoon outros pregraoias eclucativoo. '. Biblia c tradu-

zida nas linguas nacienais , prccurnndc tcrnar r.cessiarol a cultu

ra roligiosa.

No caepo catolico, á hogcucnia ospiritual, e a autoridade

dos papas , gravcnentc ae.u.agadas pel?s n.v?o idoios c tondencias,

cono pcla evolugao do protestantisno, lcv?o. ?

uu.a pronta e bcn

sucedida reacgao no planc oducativc. ĩrácin do Lcyola, funda a

Conpanhia do Josus, Congrogagão quo do dodica ao cnsino.

Realiza u_c rcajustaeocnto ,
ue. cocru.isso, cutro os

principios ncdievais quc ncccss-áric se torua s?lv?j.guardar (fcr

nagao filosofica o teclogica) ,
as nccccsid.ades e aspiraqccs da
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época o cs fins ospirituais da Igro.ja.

A sociedade acolho favcravelnente cs uevcs colcgios

Eles representan,para a burguesia enriquecida, e ueio de asccn-

gão a nais altos planos.

A sua organizagãc oscolar 6 pcrfeita. En cada pais ,

un "geral" dirige os directoros provinciais os quais,por sua

vez,orientan os roitorcs dos divorsos colog_cs. Ncstes os "per-

feTtos ^e estudos" c os professores, extraordinariaeionte disci

plinados e devotados, assegurau una perfeita centralizanao e

hegenonia no ensino. Este 6 regulanentado, no inicio, pcr una

CoHstituigao e, nais tarde, pelo progmua de estuclos (Ratio

Studiorun) .

0 latin ,sua basc
, torna-se olo internacu nal, c ele-

nento dc centralizagão en relagão ao Va.ticano (un dos objecti-

vos da organizagão) .

i ii

As ligoes sao curtas, eraduadas
,
ccc pemanontes re-

petigoes, alternancia do trabalho coi: c rep-ouso, prccu-
rando evitar o cansano, anbicnte de ccncontragãc e hcrá-
rio propicio ao estud.o, ncstr?jid.o notáv_is c- nhecinentos

no capitulo da aprendizagen" (15).

Os celégios sac rnternos o os alunos pøruauontcucnte

acenpanhados e vigiados pelos nestr^s e "oscolásticos" (os

nais velhos, que rcalizan a sua aprcndizagor. para a nagistratu

ra) nuna acgao cie censt?jite controle quc se nestra porcurscra

de nodornos conccitos pcdagcgiccs.

Pcla prinoira vcz, taobcu, surge a estiuulagãc do

aluno pcr neio da . enulagao ccnstntc, C ncursos, dispu

tas, "sabatinas" , roprosontagoo.s :irauátic?s, ccu uua soric

enorne de prénios, provocandc uua acgão "ae dentrc p?ra fora"
,
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una participacfSo activa (outro princípio básicc a?. aodorna cs-

cola) .

A sua disciplina 6 sovora no pcntc dc vista espiri-

tual, noderada nos castigos corpcrois, baseacla na justa atri-

buigao do castigo o da ræconponsa, nc scntidorda hcnra, no as-

cendente norâl do ucstre. Outra incvagãe, objccto do larga con

trovérsia, 6 o uso divulgado da confissac, pcr uns classifica-

da de "forna dc devassar a alna des oducandos" ccu baso no te-

nor do castigo divino, por cutrcs considcraia neso.o pcrcur-

sora dos nctodos psicanaliticos , prcvocando a libcrtagao do

ospirito, cvitando a fornagao do Ccaploxcs o recalcmcntos.

A nesna deficiencia quc tornara inadequada a educa-

m*

gao nedieval, a estagnagão, veio prevccar a qucda da Conpanhia

de Jesus (o Ratio estcve inutávol 233 uos) , aliad.a a cutros

factores externos que a inpopularizarao. Dissolvida pelo Papa

no s6culo XVIII, reaparcccu n: sccul^ s;guinte, ie novo rcfcr-

nada.

No canpo da cducagãc fisica, nãc se pede falar eu er-

ganizagão prôpria_:icnte dita. A sua dcutrina oecpressa un equili

brio ccrpo-ospirito, na identidado da sua crigcn divina. Uu

conounto dc nornas regnla a alternancia entre trabalhc e ro-

creio. Este 6, nuit :s vezes. prccnchidc pcr jeg„s divcrsos,

orientados pelos nostreS o 'Tscolásticos" quc 3crvcu,não so ea

ra provocar una sã "catarzc" o activagão fisica, ccuc par? uu

nelhor conhecinento das reacgces dc aluno. _\ãc há, portanto,

ainda un aspecto fcmativo dirocto, que so vir' a surgir na

segunda fase, a partit de 1824. R-gista-sc, .,:r vozos, c ensi-
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no de esgrina.

• • i • / ....

Pela sua extraordinária erganizagão, pelo acerto dos

principios e pela grande influcncia tida n? op-rca scguintc, pro

longada ato hoje e expressa no nosso actual ensinc sccundário,

parcco-nos ncroccr,a Conpanhia d.e Jesus, c interessc deste ostu

do particular.
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QUADRQ 17

Colégies Jesuitas

a) Influencias

Dccadencia^da educagãe religicsa, pcr
dcsadaptagco acs ncvos intoressos da

opoca.

Necessidadc d^ rostaurar o pov,r da Igreja
Busca dc ur.a solugão quc oirva cs sai.

fins fomativcs cspirituaio c, sio.ultanua-

nonto, os referidcs intcr.sccs.

b) Organizacão cduc?tiva:

Pcrfcita, ccntralivada. Gcral-prcvincial
-rciteres-porfeitos de eotudos o profooso-
rcs - oscolásticos-alurus -

c, ?.inda rela-

goos cscolaros cstabclecid ;o entro cstes.

Centralizagão na Igruja. Hcgoccnia cultural

assegurada o: graiic.e parto eola lîugua conun:

o latin.

Pregranas regulanentoiido os eotucles

c) Métpdp:

Notavcl ron.vaucnto ncs on-tedos do cstude.

Ccntinuondc ooobora uuu tipo do oducagãc
fornal, surgeu principios :oais racionais,
dc ostudo (rcpctigão, poriodicidado, alter-
nância, vcrciadciro "prcccsso dc aprcndiza-

gen"). C.specto nais cctiv:, dc oelicitagar ,

obtidc atrav6s da euulagão.
Actividado fioica proc:nizada, eo.o pratic?da
ainda scn nctcdizagae.

d) Aspcctos individual e social:

individual - Ccntaic , acgãc ccnstante, no

sentido do u:oa detemiru.da

fcmagãc espiritual (!':s fins

justificau os .eics"). S1 lici-
+■ 1 -> <~,

-* r* - O'ĩ-' rt ".r,,-l A -Y-
-

r* -_ y +- A 1
u _

s^
_^o O... C_.aO .ai-.. . e e L*. \j X .^ _

acssa fernagae. Uso da ocnfis-
m*

3

sac .

socigT - Criticcs apeiita: uu uccesriv; cr.qua-
.'rooocnto ncs priuerpico cat'lic:s

(o qcu ora, afinal^ objoctiv: ccnfes

se )-, ccuc a criupo de uua certa

arrcssividafo, .

cio obuso da ouula-

V
- -
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Defenscrcs salientau c scntidc de

justiga cxistonte na esccla e a

solicia^fcrnagãc ncral, bases de una

foruagão social; atribuoa å enula-

gão uu papol^fcmativo, n: scntidc

da ccuprcensãc da difcrenciagãc dos

yalcres sociais, na fomagãc das

élites.

e) Disciplina:
Espiritualecnte sevcra. ..scenicncia ucral do

cducador. Contrlc perrunente, castigos corpo-
rais oicderados; ^rcceupcnsos. Scntido do jus-
tiga. Solicitagao dc scntioronto de hcnra.

f) Educagão Fisica;

Aspccto filosofico e doutrinário: "A alna e

o cerpo foran criadcs pela nac de Dcus ;

pcdir-nos-a contas dcssas iuo.c partcs dc

nosso sor, e nac nos c conscntido nenos-

prczar una delas por ?.u r do Criador" (-ÎL6)
Loyola.

Enpre^o consciente, aas nãc :oet dizado,de
cxercicios -jcgos.

Aspecto lúdico: ScntiT lúdico e catártico

do jogo. Scu onprcgo c.nocientc cujc forna

de estudar a persenolidado e couportanento
do oducandc .

Prática da esgrina.



CAPITULO XI

SECULOS XVII E XVIII

I - Século XVII

Mau grado o esforgo roalizod- pela Igre,ja no sentido

de expandir a educagao, lcvando-a ac nivel do povc , ela co.ti-

nua a ser un previlogio, a tcr uo caráctor aristccrático. Du.ea

nanoira geral, o sou accsso sú 6 pcssibilitado aos quc tcn

neios para custcar os ostudos, oaiitcr u:ia vida o-conôvjic?u.ontc

inprodutiva. 0 fononono natorial reflete-se, lc gic?c:ontc ,
n?

propria Igroja: nclhcra-se o ensine sccundorio, enquanto o en-

sino elenentar vivc na indigcncia.

A escola elenentar o quaso exclusiveo.ento coorlonaia

pelo clero. Tendo cono objoctiv. a fomagãc das alnas, a sua

concepgão 6 a de una obra de caridade. 0 cnsinc
, gratuitc ,

é

custeadc pela paroquia, a conuna cu quclnuer fundogão bcnfeito

ra e controladc pcla Igreja, que exauina, ne.ieia e fiscaliza

os nestres. Estes, quasc senpre ual preparados ,
viver. nuna ra-

lativa indigência, necessitandc acunular outias fungêes. 0 scu

nivel pedagogico 6, geralnentc, nuito baixc.

Enprega-se c ensinc uútuc . U::a cscala de nonitorcs,

de "decuriao" a "inperador" , "ro, ctid:rcs" ,
"rccitadcros"

, etc

6 estabelecida, constituindc sie.ultniea .cntc uo:a fema de enu-

lagao. Este aspocto 6 neritcric; vag- percurscr d.e nétcdcs

actualnente na prinoira linha (ru'tcdos b?so?d?s n? viia secial

da crianga) (17) o, nc ontanto, apcnas refcridc ac ?3;octo inte
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lectual, c resulta deficiente ,agravado atc pcla uá proparagão

do profcssor. Esta influencia a aplicagâo dc regio:e discipli-

nar, que 6 scvoro, usa e reguLaoicnta cs costigos corpcrais,

adnite a denúncia nútua e exige o silencic.

Rcgistan-se v6.rias tcntativas c reacgoos lccaliza-

das
, senpre esbogadas pela Igrcj? e d.e feigãc caritativa

("Irnâos da Doutrina Crista" erdun criada c:e Franga por La

Salle ,
d.cstinacia a cducagão das classcs trabalhai.ras ,

cau

una"oscola nornal" para fomar os ncstres, c onglobajadL uua

tentativa do cnsino técnico; a "Escola de C~rid?.dc Par.quial",

on Inglatcrra; c a "Escc la cl. s Pobrcs" eriada ;.or Frnnko
,
na

Alonanha) .

0 onsino socundário, occssivel ? nrhrcz1. c a burguo-

sia abastada, 6 basead" na fomagno ccuiritual o i' acesso aos

estudos supcriores. Eot'. padrenizadc ncs CclcgLos do Jcsuitas.

Aferrado ao latin, aos clássicos, a uua fcr ag?e oxcossivaaon-

te literária, sua inspiragãc rcligicsa o su? b?se groge-lotina,

inprinen-lhe fornas estáticas quo so vãc ngmvandc ,
c:o face da

evolugao das linguas nacionais e d.a cicneia. Esta desenvolve-se

å nargen da escola c pcranto a sua mciifcrm.ga.

Galileu, Nocvtcn, Képlor, Dcscartcs, Poscal, cto,i

elaboran o neted.o oxPeri::ental, larcm-se
na Tv^tir gâc cion-

tifica. 0 con6rcio o a iuiustria ea-Iuc::, cxiaen cmhocioeontes

c prepnrag'.o t-cnico.

A crsânicr. oscclor
scîrc otoqcic- iirc.tr s: 3oc -. r.

,
ro-

clcuio c ostudo io ii.iturc-.-i. c vMcr t: ro,l; Descartes ,1^ as

bcscs d. icctoic ele oxccri:.cr.t?.?ao rccicnel; OUoius, ir:clc.
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a nccessidadc do ucia cducaqeo cc-iur. c integral, c estudc
__ na-

tureza, da língua pátria, _ usc dc o.tcdo intuitivo, a r.c-ccssi-

dade de ?cguir a orden natural <,-. *pSr-w,..„. ,nt0 das fnculda_

dos hunanas;

0 proccsso oscolar ccntinua lcntc, agcra cn dcuasia,

afastando o individuo da prcpria vida, arriscand.c cuoproucter

a sua prcparagão para rcsclvcr es problcroas d;, scu tenpo.

De novo se csboga a rcacgão ne pr'prie car.pc religio-

so. Os "Oratorios" cn Franga e as "Eocolas de Pc rt P.ryal" c:_

Inglaterra, dão lugar priuacial as linguas nacionais, cunc ao

estudo das cicncias, nun nevo prograna, una notodologia neva.

Não será,porcn, ainda no soculo XVII quc o latin s . rá dcstrona-.

do da posig.ão cic único instrunentc da cultura, non ?s ciencias

ascenderão ao seu lugar na esccla.

No cnsino suporior, a Universidu.de ciante-.-so cn estag

nagão absoluta, aferrada aos mlhos uétcdos. 0 pr'pric cstudc dos

classicos, sob o inpulsc da Rcnasccnga^o-lho i.epcsto por refor-

na rcal. Fochada a cvolugãc histcrica, vorá,
A
sua n?rgeu, for-

naron-sc as Acadonias Cientificas , pcrcursoras da Unimrsidade

Técnica.

... / ...

0 Estado continua a iguorar as nccossidudos o vanta-

gons do una educccgae couilo, organizaia o contralizada, lmitan-

do-se a olhar para as 6litus, p ora a fcruagã: su.erior o, o.esuo

assin, deficientcncntc.
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II - Soculo XVIII

Acentua-se a reacgãc, surgeo: ncvas exporiencias ,
ceeo

as prineiras tentativas gencralizadas. A esccla cstá denasiade

afastada da vida. A evolugão econcuica acolcra-so, surge a indús

tria, con a ospocializagaô, quc cnproga a cri?eiga do uvo, tor-

nando nocessária una fornagão prof issional. Langa:.:-sc as bases

para a escola tccnica (cou cspccial relcvc para a tontativa de

Locke
,
en Inglaterra) .

Cono o panorana ^ouco evolui ru c?ep?c cacolar, a sua

Dargen, ao sou rocior, fervilha a reacgãc, quo cr. voc?rá a qu.cso

total rcforna, afastará as linguas nortao, intrc duzirá o estudo

da ciência. As acusagoes, ccno ?s ebros c>- nstrutiuas
, prepar.an

o "assalto å cscola"

Rousseau cou a sua "cbra dc chcque", ric? de c- n-

ceitos peeiagogicos , larga dc rcpcrcussoeo , cuje scutidc, prcpo-

sitadancnto exagerado ,
vioa abalor a cscol? n_,s e.euo clássiccs

alicorccs (18), Locke o os Enciclopcdistas , rc_.resoout?n as ne-

vas ccrrontes. 0 planc goral dc ensino cloucntar o sccuniori.

nantcn-se. No prineiro, a cscola c ainda uu ?pcstclad. ,
uua csno-

la, nãe una fungão c cievcr de Estade.

Tanbén no planc Univoroit 'rie c panorana o cst'ticc.

Novas Acacienias ciontificrs surgou
?

sua o.aracr., c
-

oc a rutávcl

Acadcnia dc Borlir..

Preparada c iniciaia pcla Iore.la, acentu?-sc ? reabi-

litagac da nulher, na situagâ- do occrava a "aninal douéstico",
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através dos tenpos. S. ■. Jcrénino, Fcnclcn e ív.aintencn (co: a

sua C.nsa de S. Cyr) são as suas cxpressôcs uais vincci-rs.

III - Educagão Física - Soc. XVII

É paralclc o panorana na cducagão fisica . Langan-se

as bases ciontific?s , intcnsif icau-sc as rcacgoes pedagogicas.

No canpo prático, , aponas casos csporodicos se rcgistan, precio-

sas scnontcs, poréu.

a) Na reacgão joodagogica iusto o roalgar: Locko
, quo ofirna

a necossidadc do.cxorcicio fisico na oducagão;e Ccuénius , quc

influcncia rcfomas no onsine inglôs c succo, o .' o . riuoiro

refornador a introduzir a obrigatoricdado da educag?., fisica

nos progranas escolarco.

b) As bases cientificaa, sâo langadas por investigadores e

nédicos. Extensissinc soria citor as de plu.c ge-ral, ?s útil se

lmiaiDfecirss.riais afins: Harvey (cstudo da ciroulaero); Gagnati

(preccitos higionicos cûo baso no cxcrcicio); Acquapendente

(niologia e artriologia) ; Deusing (ricvivmto aniual) ; Perraul

(necanica do uevinento aniual) Berelli (igual cutudc ,
eas uais

conplcto) .

Na aplicaga.o dirccta salierrtnr.os : Snr~ãôruan (ef Ttcs

curatives dos oxercĩcios); P. Goutior (iiou) e T.Syionha. (ideu).

c) Nc canpo prnticg ainda nã. so encontmu uotedcs crganiza-

dos. As praticas da Cavalaria, cuu cs rclocmuos mn a _;rc-

paragae uilitar
ou basoadae cc: antigas pmtiecs uili-ar:s, são

as que inperan. gydbekvis funda,na Suocia, a _.rimira "oala de
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ginástica" .

Conega a rcgistar-se un interesse superior e u:o li-

geiro foncnto das práticas fisicas: fomau-so grupos de ostu-

dantes e de burgueses que ,
en locais aprcoriados, so dedican

å pratica de jogos e desportos individuais o colectivcs, e aos

quais as coitiunas, cono o propric Estado, co iou e .uarrteu profc*

sores, crian prcnics, ctc.

Os nestres cie danga c cie csgri::? , são os priu.oims

"profossoros da cducagão fisica", i?do c lugar que aquclas

actividadcs, ccupan na educagao da juventude.

Manten-se os jogos e dangas pcpularcs.

IV - Eúucagão Fisica - Scc. XVIĨĨ

Acontua-so o uovinente prc-oduc?cão fisica (p uco

acentuado nios latinos). Enbora intcrdc p_.ru1 uitcs ,
consicuraous ,

i

por una qud'stão de sintoso^ trcs ospcctcs:

a) Doutrinas pcdagogicas.

b) Obras cicntific?.s afins
i

c) Mctcdcs c sua aplicagãc.

a) Noste prineira alinca, salicnt?cnos: Voltairo, ro?ginio

aos exagcr'os cia oducagao espiritual c pr-clai-ndc a noccssid?-

de de una educaga: fisica para a fomagâc integral; Rcusseau,

langando as bas-s d.a rcvclucac peiag'gic?, cie que falareues

adiante, e dando vasto lugar a oduca;ac fisica na f.:magâ: ic

seu "arquétipo oscclar"; c SaJLzu?n, pr. dog g; e oducadir, igual-

nonto considemnde a influeneia d cxoreicie fisicc n: desenv.l

vinento glebal, porcursor
dc Bas^e^v; e Guts iluts.
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b) Citanos, ncste aspectc : Fullor (efoitos fisicl'giccs dc

exerdcio); Gboyd (ginástica torapcutica) ; Nicolas 3c isgirard

(análise anatonica dc novinento); Blakey (ginástica infantil

de rccupcragão) ; Olaus Willnark (iapcrtancia do exercicio no

ponto de vista psicologico) ; Villaune (valor provontiv- e crto-

pédico dos exercĩcios); F. Hoffu?cn (fixondo rcgras de cxorcita-

gão fisica na sua toeria organiciota) ; Tissct (gináotica nodica,

valor do exercicio na nedicina).

c) Pela prinoira vez, podoucs f alar cu e.'tcdos c sua aplica-

gão : Basedow, inf lucnciacie xor L.ckc, Rcuss> au e e Salzuan,

cria un instituto na Alemnha, en quc a eiucagâo fisica, crgani

zada nun netodo "tipo natural"
,
ce:o trabalhcs nanuais

, jcgos e

práticas ác endurecinento fisico, ccupava cinco horas iiárias;

Sinon e Toit que ,
no ecsec instituto, fizorau uua tentativa de

sistenatizagão, inspiraoia ms uoldcs grcg:s; Wclke, do nosnc

estabclecinento dc ensino, cricu uo. tipo i: ligao historiada,

chcia dc sugostão e uovincnto, e:i fcma drauatica, le obrando

un estilo en voga na actual gin'stic? infnntil; Guts Muto, su-

cessor dc Salznan, influenciado per Bascdvv o sucoss'.res c, per

sua vez inf luenciadcr de Ling, tcnta sistouatizar os oxcrcici.s

segundo as bascs fisiolegicas e adapt'-los ? c nstituigac indi-

vidual; onprega: oxorcicios oegnentarcs e geueraliz?des , dss

quais faz una classif icagãc ,
trabalhcs u enuais

, i.gcs colocti-

vos e natagao. Ê o vcrdodoirc criodcr de "ginrástica alouâ,

que ira influenciar os n'rdic_s. 0-9).
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QU.iDRO 18

Scculos XVII e XVĨIT

a) Influências:
A escola uante-n-se u:o pouce fcchada nos

ncldes da época ontorier, resistcute as

mfluencias e accão d: noio circiuiiante.
A evolugao ocon'nica e industrial e suas

projecgoos sociais; a evrlugão da cicncia;
as novas correntes fil;s:ficas, crian un

estado tensicnal.

b) Organizacao cducatiya:

Do.einie da Igrcpja. Cce.trclo cl ensine elc-

nentar: cxocc
, no.ococ? c f i scaliz ogao clcs

ncstres. Aspccto c?ritativc do onoino.

Ensino socund.ário ,rcprescntado polos colcgios
dos Jesuitas (vicl; cap. aarericr). Rcacgoes:
"Oratorios" e "Escolas de P.rt Rcyal"
Ensino supe-rior: Universidedo ore' 0TT3 ?n-

ĩoriores. Ligciras rcf . ruas ioipcStas pclos
rois. Surgon as Acadenias Cicntificas.

Ens in . e lcncnt ar : ncdo uútuo
,
c : una clas-

sificagac por graus, visande' a o..eala?âo.

Ensinc secundário : 7 i d' c ap . ant c ri . r .

Ensino superior: Mosuis cia Pureoscenga, na

Univcrsidacic.

As AcadccTas Cicntificas langac-Be no ncto-

do experiuental.

d ) Aspectos individual o social :

individual - uantcn-sc, na escola, •:■ peno-

reroa antericr, oubora, oxtcrior-

uentc, as tondoncias ovoluan

nun sontiae ::ais liberal.

Filoscfcs e podog:g-,s reclanan

ur:a f:mag?.o integral.

social - A acgãc escolar c a eoo.ra, nãc rc-

gista ov:lucao.

c) Método:
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e) Disciplina:

Severa austeridade; castigos regulauentados ,

"da rcprincnda a palnatcada" (2d). Eoprcaa a

nútua denúncia. Exigc o silcncio. Insiste no

ensinc da total obedicncia.

f) Educagão Física:

Aspccto filosoficc e dratrm'rio : Reafirna-se

sua necessidadc para a fcrnagao integral,
rcclana-sc o sca lugar na esc.T? (L.cke,
Conxnius

, Vcltairc, R uoeeau, Salznan) .

Surge a "escola alo.oa" (do oalzoan a Basedow

e Guts Muts) quc coneebo e aplcca sistcuas,
vindv directojoonte a influonci-r os nordicos.

RcC'u:;ond?.-se a csgri^a e a ianaa fazcndc

parte da cducagão.

Aspocto utilitáric: Dccai a or.para?' fisica

nilitar. devide ac ncvc cquipanento dos

excrcĩtos; evcluon c nultiolice.-SG os nes-

trcs do es.prina e dc danga.

Aspccto lúdico: Grupcs dc cstudantes c burgue—

sos pratican jcges c dcoportos cclcctivcs e

individuais.

0 pcvo nantcu-so n :. pl?nc tr ■.dici- nal (.p-gos
e dangas) :o?s coocga a oor influcnciado pe-

las práticas dcs eotud?ntes c burguoocs.

Aspecto ospectacalar: Jcgcs públicos apropria-

dos, ou cspocial an dcningo . Espoctáculos

uuitc ccnpletos do danga e bollct.
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CAPĨTULO XII

A "REVOLUQÃO PEDAGÛGICA

Por ser a que nos parece possuidora de maior sequên-

cia e principalmente por, de uma maneira geral, conter uma sin-

tese das outras obras consultadas, seguimos neste capitulo,

em linhas gerais, a exposigão de Roger Bal (Histoire de l'Édu-

cation, pgs. 90 a 105 . P.U.F.).

... / ...

Citámos já um conjunto de factores, situados na época

anterior, que vão directamente preparar uma quase total rnodifica

gao da escola, seguida duma reacgão no sentido dos valores anti-

gos , determinando ,
no seu conjunto, a organizagao e o espirito

da escola actual.

Consideramos :

A - Factores que agem em torno da escola

B - Correntes filosoficas

C - Influência da revolugão francesa

A - Antes de considerar os factores referidos friza-

mos, uma vez mais, o facto de a escola se encontrar denasiado

aferrad? a uma tradigio que,"embora f^cunda, se encontra num

sentido demasiado servil e estratif icado:: , ccnduzindo ,por forga,

a uma desadaptagão.

Enumeremos estes factos:
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1 "

fiL'zílo^éSiL?00116211^ 9 — ial, ^vonto da ci-

2 - Relagoes e valores sociais novos na escala mcional-
ascengao da burguesia; élites populares

n-clonal-

3 "

^oSf^aQã°.daS ídeias> d°s costnnos, das institui-
goes. Democratizagao crescente.

4- - Necessidade de formagao de todos os individuos.

5 - Desenvolvimento creacente da ciencia. Progressivo domi-

mo^sobre
a natureza. Necessidade do seu conhecimento.

6 - Espirito de unidu.de nacional crescente.

7 ~ "Racionalismo universal que faz da razio o instrumento
comum e igual de todos os hômens"

8 -

"

Universalizagao progressiva das idcias e pensamentos
humanos"

Trazendo como necessidades imediatas:

a - Escola pública

b - Ensino tecnico profissional

c - Ensino técnico superior. Instituigoeo de investigacão
cientif ica.

d - Reforma do ensino com introdugão do estudc dos ciências.

e - Novos métodos baseados nc eotudo da natureza. Ensino

experimental. Metodo indutivo.

f - Novo conceito de escola: prcparagão mais dirccta para
a vida.

g
- Um novo humanismo, considerande as fomas actuais (Pode-
rá falar-se de um "humanismo tecnico" como tendencia

exagerada de reacgão.)

B - Como principais correnres filosôficas, temos:

1 - Filosofia sensualista (do"espirito tábua-rasa") ,

originada por Locke, considerando a sensagão como irnica forma

de aquisigão de conhecimentos.

"A aquisigao do saber von das percepgôes se-noivcis

e sucessivamente elaboradas. As virtudes e capacidades

podem ser desenvolvidas do extorior pcla formagâo de há-

bitos".

Por consequência, terianos, como base de todo o eotudo, a ob-

servagão directa e a exporioncia. Esta teoria influoncieu os
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pedagogos e educadores da época:

a) Ao abandono do verbalismo.

b) Ao abandono do metodo dedutivo

c) Ao uso da observagão directa.

2 ~ As i^o-jas expressas oor Rousseau, em especial

na sua citada "obra de choque"o EMILIO, langaram as bases de

uma corrente educativa fundada na psicologia e natureza da

crianga. Eles vêm "invcrter positivamente a nocao dc educagâo
colocando a crianga cono seu centro e base"

a partir da qual se dcvorå edificar toda a acgão pedagogica e

nao agir arbitrariamente sobre a natureza cod oobjectivo dc

obter uma forma, um tipo, considcr vlo ideal.

Coloca "a acrianga, como individuo nc centro de to-

das as considoragoes podagopicas , como a ro-

volugão astrondmica coloca o Sol, e nao a

Terra, no ccntro d; todo o sistema planctá
rio" .

A infância não 6 mais um e vtado inferior mas sim, essencialmen-

te, um estágio da evolugão humana. Nem homiinculo, nem "tábua-

-rasa"
, apenas ser em aprendizagem, necossitceedo de amparo ,

de

auxilio, e não apenas de molcies, dc formas. Uma educaeão sogundo

a psicolop;ia de cada crianga, cenforme com a natureza humona e

nao com o modelo ou interesse da Socicdadc e do Estadc (factor

este que vem já sendo expressc on ccrrcntcs "•jiteriorc?) 6 rocla

mada. 0 objectivo essencial de Rousseau nao o apontar notodos

pcdagogicos,quo elc proprio roccnhoce "serão un dia f Tsos e

quimericos", mas sim chamar a atongâc pcra
"

rouilo quc- a crian-

ga é" , para a ncccssidade ^

rimoira do seu estudc. Grandc número

das suas cbservagoes seruao confirmad rs pela esicolcgia cienti-

fica, século e meio ciais tarde. As bascs da escola ectiva sãe,
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em parte , langadas :

a - A estimulagão des centros dc interresse

b - A solicitagão "de dontro para fora"

c - A aquisigão de conhccimentos pela pr'pria crianga
(provocada pela educador)

d - 0 ensino conforme com o natural doscnvclvimento das

c apac idade s huraanas .

e -

A^disciplina baseada na liberdade bcn centrolada (e
nao no salvagem abandono) no dosejo do "ser^grandc" ,

de afirmagão, e não a autocracia, a imposig-ão pela

forga fazonde da crianga, escravo, revo ltada, cini-

ca, ou, o quo 6 pior, sob o pcntc de vista humano,
um ser indiferento

, conformado, nogativc.

f - A formagao d.e duplo aspecto individual e social, ex-

presso no respeito pela individuali iade da crianca,
criando um valor pesitivo, conscicnte do si e dos

seus deveres, do respeito dovido o dignidade humana fel)

g
- E a já roforida base da sua pedagogia e de tcda a mo-

derna pedagogia: a psicologia.

Na mosma corrcnte ,
sob sua influcncia, tcmos quc con-

sidcrar Kant
,
os Filantropistas (cntrc os quais c já citado

Basodow) c sobretudo Pestalczzi que , pela sua acgâe,foi, como

educador, o que Rousseau foi como teorice. Cor base na psicolo-

gia e em todos os sãos principios da corrente seguida (outros

provou serem exagerados ou nocessitarcm correcgão) estabelcceu

novos mêtodos educativos, cuja influcncia n"o 6 dcmais cncarccer:

a - Baseia a educagao na psicologia c a accão educctiva

solicitada do interior para o extenor.

b - Ministra o ccnhccimento atravcs da execrioncia.

c - Eqtabeleco c caminho da aprondizagcm: do simples para o

comploxo, dc global para o sintotico (pola analise)

d - Procura dar a crianga o vcrdadeir. sentido humano ,
ccmc

proclama o dcver da cducagao publica,

2
_ Os enciclopedistas: Reaiizad-a >b nuito a reabi-

litagão do trabalho oste não tinha- ainda, unccrtradc a sua

ôusta expressão no campo prático. A evclugac da ciencia, a intro-
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dugão da máquina na inciústria, ccn a sua cmsccnte inecrt^^,n

na vida das nagoos, tornaran aguda a posigãe das m.ssas quo ,

pelas aptidoes naturais ou pe-la ccndigãc sccial, ir.gressavam c

evoluiam no novc scctor.

É a Enciclopédia que fortononto vem crrtribuir para

dar ao trabalho. ås artos mecânicas, teda ?

sua dignidade. Po-

de falar-se no ciospontar de um "humanismo tocnico".

Didorot roage contra o o.asinc dorasiado intolcctual,

contra a "uniformidadc da cducagão tradicíon?.l"-"N6s queremos ,

afirma, quo as nossas criangas, diferentes oolas mãcs d?.. natu-

reza, diferentes se mantcnham" Rocl?jrcnd c cnsino das ciencias,

como a criagão do oscelas tccnicas afirma: "å nagão n?o scrvcm

apenas poetas , escritores, filosofcs. histcrie ^oros c diplomalaB ,

mas sao também essencialmcntc necessarios cng:nhoir-S, agricul-
tores, cconomistas e tccnicos (2^

Proclama a ncccssidad.e dc un ensinc públicc

C - Aos priccircs passcs dodos para a socalarizagão

do ensino, em nada e alheia a Rocaolugâo Frocccs?., a sua corren-

te de ideias, expandida pela Europa. A cducagão pública
'

rci-

vindicada como uma das principais fungoos do Estado.

Sob as ideias revc lucionárias , precipitam-se uma sc-

rie.de reformas e exagercs que , fataln.nte, ccnduzem a uma

reacgao no scntidc dos antigcs valores, nais estáveis. Já mais

do que uma vez frizáues quc o prccesso educativc tcm quc ser,

pela sua prépria naturoza, lentc e rosorvadc ,
e quãe perigosa

seria toda a "corrida de refomos", quais as suae greves censo-

quências: porcia cio teda uma horanca educativa, riquissina,

inestimavel, quebra de toda uma c ntinaiiaic na cvolugao huma-
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na, acrescida de enormcs consequencias ,
de graves crises socio-

logicas. Mas
,
do forma alguma, negamos a utilidaie desses pro-

prios exageros, os quais tem a virtuio dc
,

em "choque" cem as

formas clássicas, "sacudirem-nas"
,
criardo ama selugãe intcrne-

dia, um compromisso, no sentido do aperfeigoanento e actualiza-

gåo dectas. "A natureza não dá saltos" c a educagão 6 inccntes-

tåvclmente um fenomeno dc basco naturais
,
assc-nte na propria

natureza humana. Por isso ,om nada nos deve cspantar quc dehcr-

minados principios, indiscutivclmontc vomodoiros, s; tenham

tido aplicagâo um ou dos soculos maie tar e. Tiv.ram-na precisa

mente depois de provarem, perantc o supreuo tribunai dc tcmpo,

a validade nelcs conticia.

De toda a"ebuligão" podagogic? c;nteuporan. a da Rcvo-

lugão, dcstacamos alguns daqueles arincieios que rostaram,como

verdadcs, no campo da educagão:

a*- Introdugão de onsino cias ciencias na oscola. Usc do méto-

do oxperimental.

b - Organizagão c olovagac do ensino técnico ao nivel secun-

dário e superior.

c - Possibilidacie e nccessidade de "cricntacão profissional"

(no sentido de escolha de orofissac e nao amda nc si-

gnificado actual da exprcssao).

d - Necessidade de adaotar a cducagão as realidades da vida:

"A escola para a vid.a"

,/c d? oua fcrmagão
anzagae

e - Aperfeigoamento dc individuo nc sonrmo e? su-

integral, coq. , tanbcn, ru scntide ..a sua val.

social e contributo para a evolugae a? sccieua o.

f - Dover do Ertado, ne que r-peita o org?Jiiza:co e exten-

sao do ensino, nas nunca nc centiccde ccnfernar

aa^xt^c G,-.cniT.do a sua politica cu rmcressoS :.\

dividuos sogundo a su?

to.

• . . / . . •
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Pcla succssão das reformas
, cenc pelo descenhecimen-

to das proprias consequcncias ,
a "Revclugãc Pcdag'gica" c.nde-

nou-se a si mesma. Langou, nc cntarrtc
, precccenonte 6 certo,

um conjunto dc prefundos principios quo u- virian a dobatm,

nc scculo seguinte ,
com a traciici nal ccnccpgão oscolar. Dessa

luta, desse choquo, r asccu a incontost ávcl virtudo: a solugâo

mcdia, sogura.

Dai a utilidadc de ambos
,
na sua insuf icioncia rela-

tiva.

... / ...

A "Rcvolugão Pedagcgica nao rcpruunt? prcpriamcntc

uma época, mas sim uma situagão, una re?cgâo, fruto d.c un con-

junto de influcncias. Não 6 possivel situ^-la numa 'pcca preci-

sa, c oino nao 6 simultanea a sua rcgão j? t?da a Eurcpa. No cam-

po d«L eciucagao fisica, tornade, ccu os mv~s ecnceitcs, impoosi

vel de dcstacar da educacãc geral, podeuos situá-la princip~l-

monte na Alemanha, como dampo cic acgão, cnbcra sojan cenans as

suas influcncias. Assin,de Rousse.au a Bosedov/, sob t?nbon a

influencia de Lccke, passandc pcr Solznan, c n forte oxpressão

em Guts Muts e continuada por Vieth e Pestaiczzi, poion.s tra-

gar a ccrrcntc equivalcnte na oducagãc fisica, en parte 3?. rofe

rida. Aos princípics do cracn geral, válidos par? toda a educa-

gao, podemos juntar alguns , oxprossvs oo. Gut- nuts:

a - 0 homcn 6 uma unidadc fisica e ospirioual

b - A fraqueza dc ccrpe cuuuz a fraqueza do eseiritc,

a nais alta cultura intelccrual ,su ocuca^ao fisi-

ca~, aponas prnduz una personaliiu.: mconplota.

c - A ginástica natural dus prinitims deve, rus civi-

lizados, sor substituida pcr uua
"

crte gmactica"
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d - Ê alto dover do Estadc c dos prcfcssorcs, or^izar
e propagar a "ginástica pcdagogica".

e - No mctodo dc ensinc
,

6 nocessárie ter am conta a

idade, o^soxc, a profissão, a ccnstituigão e a

progressao (2J) .

Pestalozzi tentou várias formos de rootodizagão, nao

inteiramente felizcs. Diviciindc es exorcicios en atitudcs e mc-

vimentos, tcntou simplif icá-los ac máxino, "segundc as neccssi-

dadcs naturais da crianga" z nao scgunde os aparolhos, como

Guts Muts. Acabou por cair numa ginástica d.n.asiado elenentar e

monotoma. Para dar intercsse a essa sua conccpgâo t'cnica, criou

uma especie oic "movimonto da juvontuie" militariz?To, dividido

em batalhoes que ,
fardados e sob uma b?ndeir?, simulavam "c m-

batcs" e outras activiciades militcrcs. Sua cducagâo nilit;r,rca

lizada na propria escola,f al]cou naturalmente
, nã: sen quo influcn

ciasse os podagogos alenaes, comc acíiantc refcriremos.

Teve sua obra c cssoncial mérito /z criar ,s ex_rci-

cios livres, metodizados, divididcs cm atitudo e mcviaento e

comandados simultâncoamcnte.

De novo vcrificamos qnc Pestalczzi 6, eosenci clĩo.nte
,

um metodizador; um realizador. Suas tentativas, ox^eriô-ncias ,

realizagoos, como crros, fcran de extramdmária utilidade

para a educagãe, u geral, comc
.

nc caso da cduc?câc fisica c

foram, entre outros, para
- crguaizagão da gináctica vordadoi-

ramente cientifica.

. . . / . . .
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Não 6, logicamcnte, dadas os caractoristicas deste

capitulo, mais baseade cn icicias, principics, ccrrentes do quc

assente numa época, oportuna a elaberagac de uu quadrc coupa-

rativo que nãe soria,naturalmento ,
a expressãc dc uma situagâc

positiva, nuna opoca determinada.

Necessária c fundanental se tcrnou, no entantc
,
a

sua exposigao para a cenpreensae das fcm?s, situagccs e pro-

blcmas contompcrâncos ,
dos quais nos aprcxinrenos nc. nossc es-

tudo.
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CAPITULO XIII

Scculo XIX

Os citados exagorcs.ne finol d; sícule ruirerior, nc

que respcita a rofomors oscolaros, cuoduzimn, ap's u.v\ natural

dcsorientagão ,
a una tentativa gor.craliza.ia de roacgâ: ,

no scn-

tido cie rctorne ac iiocícTl clássice. E..ber? ,eu p :rie ,consuoodo

esse rctorno
,
e por p)cricd.os nais :u ■icncs lar-os, cnfcmo cs

povos, von a scr no século XIX que so d' acess.- a esccla das

disciplinas oxigidas pola ev. luoãc d? civiliz?c~.
,
aandc-lhe um

Liaior podcr fomativo, ccnduzindo-a a uua uier cultura, huna-

nizando-a.

A evolugãe cicntifica, cooio c doScr.uTviuonr ci; "na-

quinisno" aceleraa seu curso, criand: ;e:v?e necossidadcs e ti-

pos de vida, alincnt.andc a luta entrc as discipl _nas antiaas e

as icdcrnas, A evolugão c_r.crcia.l e industrial criar: neccssida-

des de apetrechanento para a vida^efcruagãc prcf issicnnl, cocc

tanbén una nelhoria dc nivel cccncnTco, rcspcnsaveis por uua

naior aflucncia â csccla, cono dc pcssibilidaTs ie desonvolvi-

uento ciesta.

No ponto de vista ia fcmacãc iniivåiual, as i^cias

da Revolugao, expandidas pela Europa, vierai, c:o uuitc
,
influcn-

ciar a escola. DanoS a oalavra a Duieps uTutcTr" : - "Pela ori-

neira vez o Cristianisno
- o por issc dizcnos vac a ctra de des-

cristianizrgae preconizada e mieicm pcr algur.s des oeus ho :ens

fora o naior erre da Rovclugãc - assuniu, on.bm? inpcrfoitaacnte

una forna prática. 0 espirito dc liboraadc, iguoldaco e frator-
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niciado que a Revclugao viora instituir, cstava ;: a lirha de en

sancnto d.e Cristo e nunca e.eio podcrio sor, fcsseu quoio feooon

as vicissitucios pcr oue tcria ouo passar, c::o;u-p.ada da ceusciôii

c i a d s hnnons ( 24 )

Do cclcctiviso.c libortou-sc a c nocioncia indTvieuol,

a "oninente dipniciado cia pessoa huu.n
"
fci adimada. C oluccesclr

seria natural.nonto inf iucnciodo ,
ouniliadc aoTenCc vcloc

factores "cateriais citados.

0 Estado reconiiecc a iovort ûccia, ccoo '■. -cuúcTc

c a fcrca,da oeaoagão quc tcndc a doincr u, "er uo ol e

iniciativa privada, para ui. solouv.
dc moarcza ocntralcoad? ,

nacional. 0 sou dosmvo ivi coutc ,oc v cuscuu latitudc ,
tr o.o

cendcu as possi; ilidades p crtioel cceo ,
râu.: uu mea.rjo o u a

orapcoiizagãc do plane nacicourl.

Por'o, acnda cu- J-.rrgv.unt ?mclu.oda, a oducagac

generalizada c oficial sur,:, uor.s,
csn: r*

"

ic vmto ,
cmsr-

-, ti -m . J_ .,,- ,~ -O -,.--.- í ■>- r, -'■ -. <Z
-" "

1" OlV a.OO'.C 'o'J nJU--:Oo. Oj -_• u -.

,

grando-lhc e Eot.v.e a. yc_ ^ -.-- -^ -— ---^

couo o.s aciuiniotragôco locTs, eouoccu a diecolie r e u^cu-

.,,.,-_ ,- ^^-o ,„-, ?m n, ircruo:
?. suvru priva-

<_.._■.. co.rticule.cs. I.c iVcic cc s'cv.lc ,
c__ ciec. : c.ís.s cccc

o criacac dv

d-sta, cou cs pcpV'Tagc os: eoue

c Eranga, ĩnslatcrra
--lcc eoiho, e meoec-

las nrmiciparo, oro T

exigido ir:

. ., ., .-.-;--,-. .-.--. r
^

uoomo crdonccT.
mloua ao ..~o -^ - ^

- -^-
-

surcOO , -clcc i-.í-u' cics ei.ics, r..iv íccicc-
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a ) G on ora 1 i z a g ã o ci c

b) C-ratuitidado

c ) Obrigat ; ri o d ac" e .

d) Noutralidad- d. cnsinc pocrrcc
oducaeoo relipcosa a fauilia e ae cl.

■>
. ri !

T">
"

Est o u 11 ino a ceo o c t o
,
c : n du z iu a ur :

_,
c r s ou : 1 cv :r a: .

a nonosprozar tod.a a obra odacativa na Irrc.j:.. Ssta :, cu -o.r-

tc
, rcmnduzid.a, apôs nua luta c"o inf Icu.rc.iae, oo -^u; dispce -\q

inogevcl vcntageu, b?se?d.a na sua eecular cx.orimei •. nc coo;

de cnsine.

Da sun supcrTiteedeucia, ca-Tn.ro-ac par?. •. cuitrrlo

do Estado, ccn acciCagãc do cnsi: o r: ligicsc, eu e-p.-cial n.

capitulo de oiisino secuud'.rio.

Crcsccn as quantias d.otinaocs e. croinc, pcr' ..

aincia insuf icicntos , para a orvricov.c ãa occTr .dciiea o u:

obri p at o r i o d. ac".o .

Succde:-se ao rofcmas rcdormto : ac euoino duoon-

tar, que tcndc a estrutur vr-se ,
carorrui. arc u<a solugac.

0 onsinc secorn'úrio ,
a qac aflm a alta barceiecia,

sucedanoa da aristocmcia acmeio, 6 obcveto 'io várias tcntati-

vos nc sentidc da divisãc c distribuigãc do iiecip.icos, c u: d.a

intrcdugac das novas uat6rias. É nostc capitul: :uc
,
uaio i.u-

tcnsancnte, reoressa, uc cii fic cde e aeact.au:, c c.usir . relipm-

so con baoe r.a ostrucum cl'osica.

C>"CC" ■'"' d:li.ac or- cc u: en.eino eocerddric ccn uua

arinoira fase cenu:; ccou.
.x,o0 Oc u_.e .

■ c . .,.o mtm _ . c

tecnica, o u.na oogcur
e s c ~ _ _v .._.-.. - o

w

. j. . . . . .. o ..• ~ c? __. . _ __> •

«._..»- / .
.

\j_o. .._ —o ._ , _ c .
, w o _■ _. . _'

A aucstão do pomonor, qiuvico . ..^\ ^ . . -^-
,
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dc oxperiôncia.s v'.rios.

De notoria iccfle.cncia nc.c n.cv?e ocmtums cucP.r-c

sao as "oscclas nilitaros1,1 do camcccriecimo v-icc? e acvol

progrcssivaacntc elcvados, uioistrcmc unecsije ci:n:ífiec c pm-

tico. Ali so foruau t'cniccs, c:op:u::ir"s e ?.r puitctco . Dcsti-

nado a u; soctor dc crosr.orrbo inopcre vi;i a ,
cote tipe de eocela

couega a inf luonoiar a p'oca;:.: trcicicoei, oer.do ucl^vvi,

oara csta, a intmdagão do al_,auao dce c.uae discipli: ao e carrc

toristicas. É a ecaaojia dooovcs cscelas v.o V-ltviiv :pce \

pcdagc gia cios "cclopies" ,
criticoc'd. -a. Pc. od no plano i-.oral,

a sua influcncia vcio a oor paroicol" o.cc: tc iipoeCuu.to na f r

uagão dns priuoims oocoloa civis d- e. ciu t'cnico supcrirr,

as P litccnicas .

0 cnsino mpuicc, ontre.eie o u:o.^nc e a ir.iciati-

vas particularcs , j'. citadas, uaeocn-so, or peo r_ opcita pm.o-

cipalncnto a irinoira, na_o fraco ./.vel iircolmtml o hurvrv
,

insuficionto eu facc da civilizagãc ôc e ucvco cmcoitos m cTu-

cagãc. No cntanto ,
: ebor.a c !levuirioec" tuohavie tmzcr, cu

naior oscala, a vossibrlidcdc ,
ccm o rccuciT.o c eooejc, :T_

uea fcmacãe prefissional ucie cc vTeea, esta incidin, m uc-

de pe.rte, sobro e aocrfoicva aitc nc carrvo cstrictaco-cccc tt-cr.i-

co
,
con basc ncs trab clh. o uu:u?io, ctc.

3' no f ir T d. scculc, c ouoir.c o'enice oreuccu a scr

ccnfiadc aEoc.la, a mr eomm v:ov;o:i:a:ut.: viuootivo-, c:n

t inu ?Jid o ,
n o sua

-

: ai om

do cle *:.6eodLOS

rios do coucrcic, apricultura, e-;c).

ií? ""

e.oraordir 'oei ?. cvoroiia-

saoeo u.o \^- --'-"-
—•-•*->«-. - -«• -j o. . ._ .w .. l^,-..
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/-* ~\ ~s

- c. __ .

v
. ,.'

Q_iT.-f'j-jliU iliU3eiiT-G-r continua uo: pmcc sob a inicial

ciivisao - tipo nodicval - cou iictmiuoô. dc ccrtas i.oociTi:

cono a ocononia quo vir' o foruar oscola, ?veia c.o:o a cric

das prineiras facaldad.es do cinocias. Sonc,
, pcla UniversidoT: ,

fornados grande nûe _rc de agontos d„ cnoin.
,

. n t'ric a ausCn-

cia da psicoloeio o de pcdureceia oa vo? onp-riTc,

0 Est'rdc, OeU 7.0 aorovcr o realizar puuu ncdific?-

gocs na estrutura d.v Ur ivorsidado
, dedica-lhe, n. mtnito, una

pr'.;gress.i-var_onto rai'. r atonccc c orotoceu;
,
atordond~ ?

v_o ela

c a cscala últina na fcmagão eao 'TiOeo puonvcit is. Cric-

-lhc csta.tutos, assuou seus coicrrcs, :: t?-a do biolioteeas,

labor?.t6.rios, mstiTutos de irrcootm ?.gac . 3ao cstoo ':iti...oo,

Ccuo os contms do ostudus o po sqaizas, g :o faoce, uu poucc ,
a

unificagão da c.ltura rcvcvoreit 'eeia, untiumi ao diferuitos

faculdacios nuora situacv: mlativa, ais cu ous cetcr.cu..

A invootmagão cientîfica, ato eai rcalizada nc can

pc da iniciativa particulcr, ccuoga, pclo oae v:_Tiruio, a . ur-

gir a foruagã: do instituigccs cuvuint ouontc
a .crr.cha T.c e

T. C3_mialiotos o clcvad.cs cn

or^anizadas, ceu ^rcjioo ruvu

car-os, s6 suoort'veis pelc orgenente m Tico. Vmioi ---s

sua aproxiuagãe da osccla, uas mv a sua ret ^ragcn ,

tra quc ela nâo 6 am.a c lap or dirmtavnutc lim

.... - -,
*

j. ->

eo c a invostieeqae, prmaum
.c .. -c,mi ,-

•

-.— ~m, ...s

ccnhociuontos. S, si.i, u: Iccal
dc rcpctr^ac, de rmopgro o

extcnsos ccĩuiccí uu'tes adpuiri cs (cop. pc-oial mcccoida.o

m»

-- ^L-' —' -■-

-

-~ -

orientogã. para a ^.qursiga-
rt— c, ..._.___--..,.., . _-._
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cobcrta, ,. progrosso.

Noutro usooctc, ieu-Tr.uotc, a Ur.iveroi-'Cu'e ccrro .0;

trcs habois na arte do m?-u-TJv; ^ u-3--. --.- -m--~ .-- ^. ~ - -

•

,.«_ __.__. _. _<
_.

. o -. ._ . . _. _!_ . ,i ._ i^ v_ . . __.,_^_L.-e_

tos, con fraccs ou nulos ccuhocmorcu 3 dc nsiccl' cia dc cúto-

dos pedagogic-s, d. s erecosoos do aorondiea :::.:, PvS urmrice

ideai s e d uc at iv c s .

úvt uo co cicorr .r 0 copctulc, vTmvco ao c?:.po d?

onsino clco.cntuu, ;or . rcpLstur o cpr'pũ dc un :ovc tipo dc

esccla
, sure;icie sob a orientccãc d._- al.uâV mucboJL, c ".jardin

cia infancia". Dodicada 0 f?oc
_. r'~_uri"o'ri? , imulaimaũcra da

criagao das "Escolas I.iatcm?io" fmncooas, cm.c /c i: u. .moc . a-

tras orranizagooo dc tip nrciural ..u ov.ic T?r - c ac ce

"Jarciins-oscol c
"

- vou crinr uua fcroa rcu crcuracr- da 00-

cola iodorna, ccn baoc psrcclmica, oTico, bv:>oada ra rrro-

gao, nc ostínulc dc iutcrceec, m aprv.uioa.onto ea acciviv ode

infantii; onfi.u, "fcit.a oarc a erivoca". Utiiioc "c .jovv, a cu-

riosidade, 0 Uovivontc ,
o retividrdo ceumtmm d; .j'va

"

(25). Dissociada d,. tcdu.s ae f:r:w sepuintoo, esoa :uv: oscol?

voio auxiliar, pcl ; cc:or,r;cV' uo c?;opc .ir'uice, futuro

accitagao de iuvcs ccrcciooo poeae, piccs.

a • . / . . .
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Con bascc na ovclug?: pod-s'^icc, fmtc d? civiliza-

gãoj intcgradas nas uosnas idoics o dir.ctriceS
,
ierc.tr: . u

prosscguon as corrcntos da cc.uco.c~... física. Pviovcc, ooora,

cuii propricduvie ,
falar d.o corrcrtco, uua voz pm a actividadc

física ccucga a too.or scu luem ua cciucagãc , p:la prieuim vez

no p l^no univcrsal, d.eomvolvcndeIe.o d.ivorsc . scctorca, uétcd.os

c tcorias.

A ácgão pro u.redormte :i; Guto _T:ts c P:stal zzi, .jun-

tvo-sc, aoora, as de Ling c Jaia.n. ĩcl ccuc
-

ro-rvr.nto no can

p. dosportive (oliv.Toco eovimir: ) e rurvvou: ,_;im.otico 6 i s

oiracio na zr; ;.?eaizagm e princípios da -vti.p. '. rocia. H, : r/ dc

Genst assinala a divisãe .f.as teuier.eio- c •;"_■- is jrupee c.-ectos:

o da"agcnística atl'tica" ,
da einputji.c^ dcppp rtia^, ca.reose

oor Jahn; c o do rnmptica oimtíOica, mcipapT, pmvtítica,

,i

ccu basc nas leis biclopiccs o e;d.aj cuv, iv

'
X - .-.-(-,. ^ "!

'

O - /0-.

Ling. Estcs tuaas vira: a debatm-oc ot _■
~

nctuaime

narcacia evidcncia en dot omiiioc.c s ooctcrm, cuv soov c cnx

csciTar .

Fagacios una brove rosenha:

t -l. „-i --.m -

-po
->-.--.- ^ rm'" , u mTmoc aaerr.ta.

Jahn, aToU?o, o-m .^--o ~- -^--,

., . _ ,,.,-■ r- m- -p-r -^ 1 ^--?~o d" 30? P'rria, cuc
Sua ícieia b:u crc - a.cm .uc - m- .

.;...
-

.

a vitôria sobro os mmi0os ,
m reo ntod'-s, na :poca, pcr »( _~

ara c fiu oro-

lcão e a Ermga. I oduoagão .soria o ucm:

posto e, dmtro eola, a ..-.m ,r
., iis_-

-

, ,r^f,^- -^
-

rrc
: ~

c c norrioticas. __oeru,
dcra na foruacac cao virtamo ^,

conccbo ur:a od.ucacãc física basc

e jo^os, .

;;oividad_s ioScertivas

cticada, ouanrc t^--^^
-^
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Ôogcs dava ue aspecto dc luta ntrc Tm -r>-r.c=
^-

o-m ?v-

tirava cfeitcs e conclusoos cducativas, nc scntid fo c ;u

idcal, scrvindc-se assin, da outracrciu'.ria •erc" d i' -tmtc

lúdico.

Sua dcutrina cmcura:

a) "Rostabelocor e ogpuilíbric u.tro e cc. r_ o e c csaíri-
to, quo a ciucocv cimaciad': momitmT duo idôoio
oe.ucativos clossicos hovivo r upiic.

b) Lcvar a pjuvontudo a u_: ccmívio viril e pctri'tico.

c) Difund.ir a rrirv.otica que vvoria
"

uTotir aendo exie-

tissen honens" (05)

d) I;pualar os honens pola ccucric. fíeica, u; Tvoria

ser obra csseucialuentc eccalar c vitriémca, ost ei-

dn estrcTtaoontc lippm a osso ido'T" (2"')

Jahii,porc:o, c.jiaa sou eotcdc ,
ne cuc sc cn.Cn. o t'c-

nice, nu 0 corte oupirisnc . Divididos 0.0 17 0rupcs, cs exorcí-

cios nac tên sistcnatizagôlc noa prc?r_oooc e'cnica :u .udooceT-

ca, cupcregancic emndc civereidaio de varerial e drmV. ouita iu-

portancia aos 0mndes jcvcs. Uoa, pcrrautc, eu:c m.riod? io de

neios. Suas ligcvs tcr: uua foipc.e d; aplico;âc ,
omto do actuai

;;inástica do aplicagão eiilitar, ".utvi; .u.rarol", iuutico d.

aparolhcs c d. sportes, tudc visand: a u. cbjoccivc últinc
,
fcr-

nagão do un idcal petricticc, c mDcr:.a:io"o, 0 ar c.o .corde,

afinal, cor: a prcpria o.ístic -c dc scu ov.

Emuvcto Jchn to ._ c.rtee scuolhamas mc -cemlorzi,

cspcciaT-cntc ua iocclopia e no acgãc aod.aT0Tca (_cis riãc ora

uu uilitarista uas sio u.. 00 o3ti:r:...r) Liov; rncoco,

nôdio dc scu nostre Nochtcpmi, influônoia do Guts __rj"

idccl do fomagãc pToOai c do ouo ustmticuv m.is pcrooita.

Sous princíoios ,ccnciuzmc

1 e -i.

.. _• o _■ u

_.
- ,-,-C — --,•-,_, -f

-

-»-»-- -, ~> -i .-

f --•--, _, A ~ - -,"
J __ _L . _ _. _ . • _ V. ._ .. . v-. _ _ - - ^' _.-_... w-

__

—
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nástica, sao pcr cicuais ccuhocicics para cuo vuuia a ; rcp'.sitc

a sua síntcse ou rcpotigão. Rosta, jvrou, osemalar ouo Lir.j;,

urand.c idcalista, cvoc er'vr'e iuucu de ecoã;, r.ue.ca fez da pi-

nástico un scctor friaoicnto cimtífico, oaairtiec, rí pid.o c

estricta icnte biol'vico, qao mio a sor a opiic
-

'V d?e ; pcr

ouitos d.os seus ccntivuodomo , E f alauc o d . o. Tiecoac pmpoc

poucc intcrossa so osaeo uutriroieu; o oducadw o ora
,
cu

nao, idoalistas, aae apm.ac quo ,
n. carepe. -rcricc ,

f c i ecca

frioza c vazio cie ccntcc. do cducativc wjlcbal, a cvcrowãc da sua

obra.

A icmagãe global, o "_uata.it", ost; v;s;nt. :■:: Linp,

quo uno a pincoticc a, oquilmrio intclmtu?! o ooral, ac oon-

ticio foroiativo, ospiritual c oetdeicc (ccrnumT-: ,
at ;

,
u-

t rc as Bolas -_.'_.rt o c ) .

São estas as . ais recoveio ccrrmtos, cs quais sc .,c-

dc ,-junt ar o rcruscmntmlr^icc ,
c j c r ndc , vr C . ub c rtm ,

no

canpo dosportivc o idool'mco o, nuo coup- uominnl uas ;v.c

Eicnos influento, o (^^ptvr_J.^:w3CupTmc" ,
criodo pcr

Balden - PovuT , ouc viria, na sua orjvriza;- : urccossoo, fcr-

ncccr s'lido uodolc acs "nc vi. .cnooc : puu .ntuc.e

oelcTa nacionalis ca dc
t avb 6 c:

,
nc s nc d. e 1 o ?

Postolozzi.
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lccic)

on oaisos com .-
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carcpo do onsim sccundáric, .uroo, quc clo vim a aompir a ou:

oaior cxprcssão e cvolueoo.

Os do sport os cc loct ivos q::-jmcim- o o
,
ev lu c:o . c cvoc

olinpisnc. Radica-sc e 3050
- copect ocel

-

,
oir'a lcu;;c da cx-

.rossão quo viria a tor na mmoiro outode d<? smul. aceual.

Rcaliza;a~so os _uainoircs ceroamo e ojo;rc.c iotcruaeiomus.

... / ...

0 écculo "cnccrra" cou c croocmtc irrtercea. d.o Seta

dc pclos probloou.s oducativos. Croccv u:crvrôirvTmnt. ?.9

vcrbas a clcs douicacT.s, dosenveive o-sc rc : vtiuco . morsm-

rios, centraliza-oc c uurfor Tzamc c oscclr, tcm-s. c cnsi-

i ■ .m O U-- - v.J-J-w---
JC o

—

no gratuito e obri^atonc. imee

sibilidadc dc asccndcr, _:>cv seu rumr cviio ,
\s m.ic olcoo coca-

l?s sociais. Assiu so alcanocran as ucdm e liitcs mripmteo,

clcncntos do nociosta aecoirimcia, erprid.c atrov's dc esc Ta.
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QUADRO 10

SjBCULO XIX

a) ĩnf luências :

Evolucão e oorvmsão das ideias do_ ^cvolucão
Francesa. Profresso uoterial. Velecidade ue

transporte das idoias, cc:: auuonto da in-
fluência c-ntm povoo e cuituras.

Queda da aristocracia e sua substituigåo
pela alta bur

.
uosia.

k) Organizagão oducativa:

Un cresccnte mteress: do Sstado p.Ta edu-

cacao caracto-riza csto oor'ou. o. Cenirha-se

para a oficializaeão total do eroino.

Ens ino elenent ar : oficializocão; excansuo

e or^anizacao foita pelo Lctado, air.da que
en escala roduzida.

Enoino socur.dário : oroprecoiva oficiaiiza-

gao; controle do ensino rorticultr e ivTi-

é'ioso. Apcsar dae exibmcius da opoca o on-

sino técnico não '• cmarizado.

c) Método:

ûseectos naio activeo no CTioino. IntroduQao,
nen_i forna rais nodemia, dadas .00 oroorias

dificuldades nuteriais e de cmanizacão ,
do

mét odo curpo rinont ai .

Tentativao notivr.io no scntido dc omaniza-

cão, sistc.natieagão , pruiuacão e adaptagao
das licoes. Concga-se a rceorrer cu naior

escala å peicolobia, nas nun plano ainda

modesto.

d) Aspectcs individual e social

individual - Diêaiifie a?ão do sor hunano, há

naito afirorTa. Prudmte atitu

cie escolar, cauirdiaudo, emdu^
para uuoa nais perfcita formacao

hunana. Sontido nais libcral.

social: Ligado ac anterim e iele, en pmte,

ciopendent^.
Na Valorizagãc co maivíia: eotá inelr-

cita a fermaeãc ca c.nsciouoia social,
:_. eecola, por'n, linioe-se a transmi-

tir-lnc as rc'S.rae, usoe e CG3tuno3_c
na; faz una prepamcâv cdecoma, não

ten ainda"fcmacão cmgreosiva"
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e) Disciplina:
~~

Mau grado as ncvas ideias, en pouco cu nada

se atenua o conccito de disciplina na esco-

la. Porém, a melhor preoaragão dos prcfesso

rcs, conduz a una evolagão ligeira, ainda

que esporådica, no sentido de uma nodifica-

gão do convívio cscolar. As "escolas matcr-

nais" constituem o primciro marco na disci-

plina baseada na psicolcgia.

f) Educagåo -gĩsica:

Aspccto filooofico e doucrinario: Unidade

espirito-matéria; :gootalt" Corrento s

diferentes no smtido da gináotica dos-

portiva (sint'tica) o da gináotica cien-

tífica (analítica) Cenccito comum quanto
a formagão global, isto ', não so neces-

sidade da oducacão física cono vTicacâo

desta, não num mmpartimorrto ioolado, mas

integrada nu; objectivo formativo final.

Renascimmto do ideal olímpico .

Aspocto lúdico e rcligioso: Pcrmao de edu-

cagao e reeducegao com baoe no centro de

interesse lúdico, nc instinto lúdico

(cscutismo, ctc).

Aspecto utilitário: Ccu as novas doutrinas

"podemos, e no plano univeroal, destacar

a educagão física da actividade fisica

com oboectivo utilitário. A divisao
_

jogo-trabalho c uo sompre. A dofinigao

consciente, perem,
'

da 'poca (conside-

ramos o olano univorsal, pois ja fora

feita na^Gmcio antiga) .Esta definigao

traz o problema dc anadcrisno e do rro-

fissionalisnc .

isoocto esoectacular: Ao lado do ronaoci-

"'mento olimpico i») ccmcga a dospcn-

tar nova cooca dc dcsDorto-ospcctaculo ,

na repctigão histcrico, on situapocc

difcrcntes, do um foncmor.o. Os governan-

tcs exploram-no. Criam-se vastos protlc-

mas sociolcgicos quc rerac ox rosoac na-

xima nc s'culc XX.
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CAPITULO XIV

Breve comentário e introducão ao tema scouinte

Nossa síntese historica terminada, de-la nee fica uma

impressão do extraordinário "erescendo" de pr.iTena cducativo.

Fenômono do ospírito, parodoxalmentc basoadc no factor matc-

rial, econômico, a educagão reprcscnta "a cvolucão da idcia

predominante em cada cpoca e das suas idcive ccnoxas, as quais,

em conjunto, marcam a dirccgão do espírito no tempo e m ospa-

go" (29). Comandcda por esoa ideia dcninante, clo vis? qu.-sc

semprc ,
atravcs dos tempos, a onas "oquilo quc o homem dcve

ser"
, não considerando

, por falta de elomcntos, defcito de

orientagão ou de estudos mais humanos, "aqail iue o h-mem c".

No início simples confomacão a hábitos
., uoceeoida-

des e costumos primitivos ,
cvelue ccm a cirilizapão e com os

conccitos dominantes da goragão matura. Do aopecto individual

primitivo, passando pelo sociomorfisno , polos erimcTrao formas

colectivas dc carácter aristocrático, pe-las tmtectivas de geno-

ralizagão roalizadas pela Igroja, até ?

progr.ssiya douocratiza

gão, atingindo as formas de obrigatoriedad
•

,
oob a ogido dco

governos, cstá latcnte no fcnomeno educativo, a erocura de um

sentido, dc uma esscncia.

0 quc deve sor a oducagão, a que iua cenduzir, comc

devc agir, são preguntas que ,
cn 'pccas diforonres, ou eu o ;vos

diferentes nas mcsmas opocas ,
estivereen sonpro pr^oonoos. Os

conceitos, individualistas
na socialistas, religiesos, nacie-

nalistas e atc pragmátistas , surgcm cmteneeranc : s.
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Procura-se o "sentido humoeio"
, ; verdadeirc humanismc

,

Lima vez que 6 a acgao oducativa quo f az do honem m sor vordadci

ramente humano. Duranto seculos, olheu-se, salvc raras excepg5cs,

para os fins, mais ou menos olevados, protondcndc fazer-ee a

"cultura" sem o conhecimento do "terreno" . A corrente cedorna,

iespertaûa na "revolugão pedagogica" e do cmscente importancia

3 desenvolvimcnto, Vem como rofcrc Claparido, invortor a orien-

bagåo da acgao educativa, coloc?aido, no seu Ce-ntro a crianga,

3ua ossÔncia, limites e putencialidadcs ,
en face d;s quais oc

Duscará a mais eficiente forma dc agir. A crianga, o ectudo da

psicologia gcnôtica e do comportamento , censtitucm a'chavo'" da

noderna pedagogia.

Por outro lado, a grande e nobro "funpão consorvadora"

(30) transmissora, surgc ,
com cxtraordinári? acuidaclo

, insufi-

3iente por si sô.

A extraordinária ov.lugão natorial, temada forga

imprevisível, ameaga invcrter os valcres da propria civilizagão,

passando de condicionada a condicienadora. 0 pmceeso do dosa-

iaptagao e reajustamcnto ô extremamente acelarado, reguerendc

uma atitude permanente de estudo e experiencia, sob pc-na de-

perda do controle educativo.

Entrando na epoca actual, vorificanes quc ae gemeôes

tnodcrnas se manifcotan num c-stadc c atitud; de ccnstante -dosa-

iaptagão. 0 tradicional"ccnf lito ee goragêee" atingc fornas

quase patalôgicas* .

A rcvolta, a agressividade ,
mnu a atitudc ncgativa,

tomaram-se mais agudas e quasc características da geragão nc-
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derna:

tos individ^iS?nt?S1S.para refcrir os gravíssimos aspec-

t l!! colectivos assumidos pela deliquencia in-

íJîîîLT -Ca»°
d°S teddy^oys" em Inglaterra, dos

nn ^a«. i001r° \0U d°S "SGlv^ns motorizados" na Améri-

vtndn?n?^dSS4-n0°îUrS0?l^a J*6osl&via ou do s "cinco mil
vandalos de Estocolmo" (31), que são expressSes bcm claras,
nao apenas momentaneas mas expressas numa atitude persisten-
te, como o nostram os movimentos dos "James Deam Olubs" ou
cLos Circles Frangoise Sagan" , nascidas quase expontaneamente
e agrupando, os primeiros toda a juventudo americana e os

segundcs 3tø da francesa e italiana" (32) são, diziamos,
oxpressoes bem claras da expontanea e séria identificagao
com dois 'Tdolos da dosadaptagão" (33).

Vimos que, neccssåriamente prudente ,
a escola, em

muitos períodos , chegou a estar quase totalmente divorciada da

vida, da natureza, ministrando ao escolar, em atitude forgosamen

te passiva, conhecimentos macissos, sem ■ mobilidade
, demasiado

abstractos, enquadrados numa disciplina de "magister dixit" ,

sem consideragão pelo dcsenvolvimcnto da personalidade ,
do espí

rito de iniciativa, da capacidade de mobilizagão do conhecimen-

tos,de realizagão.

Com o ritmo da vida moderna, acelarada de dia para

dia, necessário sc torna não sô transmitir
,
como promover e

prevqr_ a adaptaQao a esse ritmo
,
dando

.

aos conhecimentos e,

principalmente { ao indivíduoj scm abstracgão da sua essência,

a plasticidade, a malcabilidade , a valorizacao suficiente para

que ele possa, nao so integraa-se na sua epoca, como consciente-

mente contribuir para a sua equilibrada ovolugão. "Tirar"
,
de

cada jovem, o maior partido das suas qualidades natas
,
do seu

temperamento e características , oriontandoTo, o melhor possível

para as condigoes extcriorcs que ele dcvcrá um dia enfrentar.
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A "atitude de dcsadaptagâo" , do quc hí p.uce falínos,

3m nada nos espanta se ccnsidorarmos a situagao da crianca nc

nundo actual, comegando no roduzido lar aedorno, n; atroDolo fc-

bril das ruas, na inexistencia de lecois prcprios, na auoencia

ios pais, que trabalham ambos, votando-cs a um rolitivo obandono

ou dosafocto, não falande já ir. carmcia de ideais, fruto do ma-

terialismo cresccnte, na acgao docmoralizantc dao pmmas, eomo

nos dofeitos da"oducagao livre" tãc gravc cono a "cdm ccãe pasoi-

va". Se os govcrnos, conscientes da icportmcia o valoc da educa-

gao, tomaram a seus bragos a tarefa, eota nãc pcalc, norcT
, ficar

entrcgue a um inexpressivo aopccto bumcmtico, "storja.viz'id <"
.

A época actual exigo cada vez mais e mis cla Escola, solicita o

contributo, o interesce, a paixao, o estudo de todos os que ,
di-

fcecta ou'indiroctamcnto
,
lhcs estão ligades.

As condigocs desfavoráveis ,
deseduc ativao

, pcdov i

Escola a rcfcrida pcrmanentc atitude do roa.mstamento aos novos

problemas surgidos, plastica, inteligontc ,_oas não pmcipitada

pu incerta, pois urge não csquccer que ela o, acima de- tud^ , o

eĩLo ontro as ĸoracoes, o passado, o prosentc e o futuro d * humani-

dade.

... / . • •

Faremoo, no dcccmr do te.aa scguinte, cmeiimagôos

várias baseadas no Tcna quo cra cnccrraacs.
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Notas ao TEMA I

Notas :

a) Os "apontanentos do I.N.E.F." fora_v organizados

segundo as aulas do Professor Dr. Gmgalves Via-

na.

b) Os livros e autoros citados mstas "ITotas a TE-.1A

I" ten correcta mferôncia na "Bibliograf ia"
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Quanto possivel rosunidoeimte ,
farmos coi.Tvrogoos

sobre aspectos do actual panorama eiucativo. Por f.rga quc não

vamos fazor uma análise cquilibrada que tal rm í nosso objce-

tivo, ncm nos pormitc a natural incapaciôlad; ,
a faLta de ccnhu-

cimentos o expericncia.

Nao so trata, pois ,
dc vcr pr ble:.:as na cotalidade,

mas sim dc cstudar scctorcs que Qulgan-' s de e.aior inteivsee pa-

ra cste Ensaio.

Por csta razao, tccamos aponas levenentenaleuns

assuntos, motivo porquo algcuas capítule? sur cira ,, pcr fcrga, do-

sequilibrados quanto å sua extensac e centcúdo.
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CAPĨTULQ I

ĩnício do Scculo Actual

No início do séculc, a Esccla caracterioa-oc ainea

pola falta de unidade
, ombora pujanto cio criagocs c tontativas

esporádicas, com basc en m'-todos o tmrias iiversas, cmc de

iniciativas particularcs.

Paralelancnte con esta "focundidadc pcdag'gica" ,
ccoii-

tua-se o processo de centralizagâ; aimnistrativa, acmpanhada da

centralizagão de ideias
, program.s e n'todcs, ccno divulgagão

o fomonto da oducagao, realizada pelo Estadc.

Porem, a obra de cstud: e invmtigag?.: fica Tnda qua-

se s6 nas nãos dos pensacloros o pedaa;ogoo, pmtarto on planos

privados ,ainda son grande protccgão c fenento oficial.

Duas violentas guerras nuniiais, trazon cc nsequcncias

materiais, norais e sociais quo , produzindo or.funlas mdifi-

cagocs na humanidade ,vên criar novas noceesidadcs e oxigô-ncias

å Escola. Os povos, por sua voz exclusivmmto rroccueai.s

com a guorra, dão aos novos preiTenas escolarm scluc~es prcei-

pitadas.

0 conjunto de corrontes, cs rcferidos pr.blenas, ccnc

o acelcrar da evolugâo, criando desa-justanmtos ,
traz-m a r.o-

cessidado de pensar, cu ncl.icr, do rofurdir pr: fundmmte ,o

conceito cle educagão.

A conscioncia nccci:nal dobruga-so ootre a Escola,

conpreendcndo o scu valor. Crian-se cc Irstioutcs Pm.og'gicos
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centros de invc-stigagâo e expcriôncia, cria_}-so Ministírios,

crescem as verbas dedicadas å educagãc quo oe cxtonie ao coea-

po circum-escolar e extra-escolar, å pr'pria "ciucagãc do aiul-

to". E, a par da"consciôncia nacional" ,dcspmta ura ccnscicai-

cia univcrsal, uma voz quc as ideias se conunicen, se transui-

tem, sc comparan, nuua ontroa.juda prefícu.1 de onde h' a qc^~-

rar que surja a nais potonte basc para a nútua conipreensão dos

povos.
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CAPĨTULO II

A "Escola Nova"

I -

Foi, principalmonto, nos últimos trinta anos que o fervi-

lhar das idcias, de iniciativas, do doscobcrtas, sc accntuou.

As dificuldades uateriais na sua aplieagåo, a prática, os

prcprics erros, como a evolugão da psicologia e ciôncias afins

da educagão, pormitiram que ,
da correntc caôtica dos primeiros

tempos, comegassem a surgir realidades pedagôgicas, sistemas e

môtodos.

II - A guerra vibrou tremendo golpe nas geragoes infantis: afas

tados dos pais; vivendo uin ambiente desmoralizante ; atirados

precocemcnte para uma realidade demasiado cruel ,destituida e

descrente de idcais; ou scrvindc uma política com base na meca-

nizagão e unifermizagao do indivíduo para obtcr um fim determi-

nado.

III - Provocou esta situagão uma intensa reacgão apôs-guerra

no sentido de amparar a recuperar a crianga. Das inúmeras

obras surgidas em todos os campos directa ou mediatamente liga-

dos å educagao, onde está expresso o esforgo e o interesse na

busca do equilíbrio da crianga, surge uma correntc a que usou

c.iamar-se de "Educagão Nova" ou "Escola iTova"(l). É sua fina-

lidade, segundo a cxpressao de Angela Médici, (2)

"dar a cada crianga a possibilidade de um desenvolvimento

comoleto, sem outra ideia directriz que a posta, por um

lado pela ■. sua propria natureza e por^outro pelas ideias

eerais u.o desenvolvimento físico e psíauico da crianga. . .
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Todo um conjunto dc pcdagogos, filôsofos e educadores ,procla-

naram e prepararam a "libcrtagão da crianga" (Ncsto aspecto

curioso 6 citar o "quadro clássico" tragado por M. Montessori:

(3) "... a crianga não tcm lugar na socieclade, nada 6 feito

para ela; nada está ao seu alcance; tudo lhe e proibido.
E a permancnte perturbadora, aquela que pode partir,
sujar ou dostruir

, ^quc^c nccessário cncerrar num domí-
nío estreito, que 6, há largo tempo, nantida num aper-
tado coletc de forgas"

a que adcquado sorá ligar algumas palavras de Férri$re (4)

"
Tudo 6 propriodacle intangível do adulto, tudo proibido
para a crianga. . . h'. nesmo^um conflito entre o adulto

e a crianga. . . a sua posigão é aquela dum ser sem di-

rcitos cívicos e scn neio prôprio, dum extra-sccial

que toda a gente pode tratar sem consideragão , punir,

bater, insultar, perante os outros, en nome dum "di-

reitc natural"
,
c direito do adulto.

E, de facto, se atraves dos tompos .
recordarmos a situagão da

crianga na sociedade, ve-la-emos cscravizada å necessidadc e ao

instinto, subordinada aos interesses do grupo ou cla socied.ade;

elininada sen hesitagao; conformada a idcias sociais c políti-

cas; talhada sogundo uniformcs moldcs espirituais; considerada

com atitudc negativa, ccptica c descrentc; idcntificada com

uma situagão animal ou infcrior; brutalnente explorada como mão

de obra; ou, mesnc apôs proclamada a dignificagão do indivíduo,

tratada em condigSos disciplinarcs ou de convívio pouco propí-

cias a um. pcrfeito descnvolvimento , por ignorância, no campo

da psicologia e da pedagogia, sobre a sua verdadeira essencia,

sobre as mclhoros formas dc actuar, ou deficiôncia do pr6prio

ideal cducativo, da "icleia dominante".

IV - No campo prático,c ponto de partida da "Escola Nova" foi

a esccla pré-prinária ("jardin de infancia" ,
"escola matcrnal"

,
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etc). Porém, scus proccssos nlo se limitaram a essas idades

e foram-se estendendo, adequadamentc ,
aos cscaloes scguintes.

0 quc nasceu nao foi, uma educagão pre-primcária, nas todo um

novo conceito e forma, extensíveis e adaptáveis å cducagão

geral. Rousseau, Pestalozzi cono percursores, Condillac , pon-

do 0 problena da evolugao genetica do espírito, Itard com seus

estudos e experiencias con criangas atrazadas, Montessori,

Decíoly, "o naior cducador do século" , Stanley Hall, William

James, Dewey, Ellen Key, Claparéde , Wallon, Piaget e tantos

cutros, mcdif icam os conceitos antigos sobre a crianga, langan-

do as bases de uma nova pcdagogia. Caminha-se para os "métodos

activcs" e para a "individualizagão do ensino" . A crianga dei-

xa de ser um receptáculo ou sinples massa moldável, tornando-se

ser essenciaTmente ectivo, en evolugão , cujo dcsenvolvimento

6 necessário promover e amparar de foraa adequada e com centĸD

no qual 6 necessário apoiar a acgão oducativa.

Pelo seu clevado intcresse, rcferimos, sem pretender

cxprimir toda a essencia da "Escola Fova" , alguns dos seus

princípios e características funclamentais :

1) A crianca 6 um ser específico, em fase evolutiva, com

oersomîidcde prôpria} que urge rcspeitar, sublimar,

c^aîizm e defenvolver. Para isso impoe-se, como base

pSneir^ o ostudo da psicologia (genetica e do compcr-

tajnento).

h^ qum cmacidades tc.n graus de evolugao que nao cbvem

}
ser 4elarados nen retardados,mas sim exercidos na

ser ...coiaxciuu .

conhccinentos, íntroduzi-

to™ lasfrc_icc?îvâ da evoluoao dovorSo ser Sra-

duados' ov confornidade con a ncsna.)

.„•<•« ,i, f, „n. id-idc cssencialiaentc activa. Urgc
c) A mfancl; °(1^ĩ_ e orientar essa actividadc. S6

^ĩra0.duoa"5orscrrvalcrizada pclc aoordo e par-

tioipaQ5o da prôpria crian?a (a)
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d) Assin dcvcrá rocorrcr-oo a: iotoroseo or: furie d: alu-

no, nobilizando todas as forgas da eue ocrsonalidade,
teresse vindo do^fundo dc ser, baaeale na eaa eeson-

cia. É este "princípic funcionol da educagã: nva"
(Claparcde) expresso nos Centros de Irteresse ie Decl ry,

c) 0 ensino dcvcrá ser, quaate p;ssível, iir.iividualizado ,

(cajcz do "roe;ime de casorna") tiranac do cada oducando

0 máxino dc possibilidados , produzindo c
"

iosonvelvinen-

to e equilíbrio intcrior dc cada crimoa c a oua orieii-

tagão dinânica e conpleta pcra 0 n. io" (6)

f) Dcvorá fazer-sc
,
na educagão^ 0.0 voo ie ne: ccrrida fria

e egoista para a claooif icaeao , típioa na esc.la troli-

cional, uo xorocessc do socializa :ão ,
dc fomo algr.:a on

contrastc con a iiicividualizagão d., ensino, pcie r-.eri -

sentará conscicncia occial, valcrizacão social. (Gend..
a cscola prcparagâo para ? vida, a

"•

er_ mizocpm ocial"

dcvor'. ser roalizad.a na prmria oscola).

g) Reconhccer a vida ccno un for_'...m. _:.memomnCe ovolu-

gão pcrantc a qual a cscola, pro oíoooc pora a vida,
dcvcrá tonar uma atituic dc ostui ,

T oooieric alap-

tagao, dc cxperinontacãc cuidada, at', c.:r. bases fim.eC

no passado nas nunca rogida cor dcgnas.

Dc grande interesoe todos os criocípioe citadoo, não

queremos dcixar dc frizar alguns (princíeic activo, c:rtr s de

intcresse, valorizacão individual c sccial e atitude de cetud;

0 experimcntaQao) de ospecial intormso para c nossc trabalho

no sector da edũcagae física.

... / ...

(a) Ferriére considcra a "Esccla activa" ccn; ".-..^ nobiliza-

gão dos instintoo, tenioncias
ietmmsoo m.is û actuam

das criangas nuu sontidc censtructivo . i afirna: vimr

significa construir. Cmstruir o ûr-iso: ,
dm.io activi-

dadcs físicas e cbsorvagae dcs omcoicoc mgimmcs. Cme-

truir c espírito. dmôo caiquista ec nunac ?cl,o oih.o, m

mSos, a intoligcncia: cbsorvagccs, hipm . oes
, ;crmcc- _

côcs. lcis. Erfim, construir a :3J01: Z*-™?1
V1

ens dmcfc simpatia activa, cmpr

to pcla personalidade alheia c
VenBdcndcsimpatia activa, cmproorsa pmxim ,

r.mi-

to pcla personalidade alheia coora.

actos tidos ccno noccmarics mra

dc c romt: dc

,_ __» _.___._,_, ^ ^. . _ w^_. ... _

r .

n

Tudo se aprcndo, agindc c

*\£%^*\ll4r.\t '? ^i^,.-,. _ »,,-,-, T>,-Tr o -• T"l "> 1. ^C uo^rior; i.bviab ,o. x__ J.i_U~.
min-h-i ni nm e IIOC OelO o .Ji -J- — - ve^. ._.--.

quotidiana e nao c
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vivareV A filosofia nc.o serå excluicia, nos 6- n^ccssária
uma filosofia da vida para conforir significagão a oxis-

tência. Mas . filcsofia que se tornorá cnplicita a par

e passo con o dcsabrochar do espírito infooitil (7)
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CAPITULO III

Métodos

Os nétcdos propriamente ditos, surgiram apenas com a

consciencializagão da oducagão. Mais ..u nenos enpíricos, con-

fcrme o grau do civilizagSo, foran, duma nanoira geral, expres-

são dos conceitos de cducacão.

Agindo enpiricanente ,tacteando, errando e ate retro-

cendo, cs educadores foran caminhandc no canpo cia aplicagão, da

Gxperimentagão. Da sua acgão persistente, da expcriôncia e evo-

lugâo secular nasceu, a pedagogia ,"ciencia e arte de educagão"

(8). Ela "estabelcce o que há a fazer, estuda os meios de o rea-

lizar e poe em prática o que concebeu" (9). Daqui a origem dos

métodos. Estes nãc são puras teorias,aas oxpcricncias pedagogi-

cas concretas, organizad -s. Longe de dogmatismos, devorão ser

eBsencialncnte experiencias , nc scnticie da ciencia pcdagôgica

e não ceno anenturas. Quando não 6 essa atitude que os caracte-

riza, deprcssa o tonpo e a forga poderosa da evolugão humana

se encarregan de os julgar c conclonar.

Todas as doutrinas cducativas asscntan nun conceito,

numa filosofia da vida, Todos esses conceitos (individualista,

socialista, culturista, rcligioso, ctc.) gcraran uma pedagogia

propria. Assin se aponta a epoca actual conc un"nosaico de peda-

gogias" e por conscguintc dc nctodos.

Falanos várias vczcs da "escola tradicicnal ou clássi-

ca" e dos mctodos tradicionais ,
refcrinos váries aspectos dcs-

ses metodos. Para quc possamos dar â referida escola uma identi-
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■. ^ /-dade, recorrcmos a Guy Palmadc (10) quo es cmidon crgmiza-

dos sogundo os seguintcs "grandcs prmcípics":

a) Simplicidade.

b) Fornalisno .

c) Memorizagão.

d) Autcriciade, cono baso da orGmizagão ie classe.

e) Emulagao (quc complota e prircício ?jnt . ri r.

f) Intuigao (o cnsino parto da intuigao ocnsívcT dirocta).

g) Basc pcdagégica pouco clara ce.
"

t m lirocm; poic Tégi-
cas"^(psicolcgia "roocmista"

, micel-Gia "ecosualista

-enpírista" , psicclogia "das faeold Tes" )

h) "Fundadas, en partc ,
sobre a ir.tuiam, aãc f< rCenontc

didácticos no scntido autorit'rio c fcrrelieta d

tcrcio. A concopgão intuitiva d.s

proccdo assim duma porspoctiva si

sualista c racionalista, qu. ~z c

Dcscartcs c Lockc"(I.on6 Hub:rt)

c'tcdos trmici.aais

..u 1 1 ar. e ae.o i: t c s en-

;ferga por cjnciliar

i) Tcn como nedcs, a'tcdoo o pmccsocs de msiiv;

/individual

m A „ cmútuo
Modos

_

. -,+.*
psinultar_.cc

îmixto

„,. , ,
C dcgnaticc m de oxccsigã;

Metodos de ensiro Ê -m _,_+-•

íde oxposigac
Processos cde aplicacâ> c- reootigão

Qcio Coiitrclo

Sobre os métodos nodernos já antoriormnte fal'n.e,

frizando quc oles sac fundanontalncrtc beseai.s na psieclcpia

cicntífica. Conuns nessa bosc ,
sãc divemcc na sua fil.scfia,

no seu conceito, na deutrina c n na aTicagãc. Aesin rcferi-

mos (única finaliiade) aleum dcs naie nco'eccis e cvidmtcs:

A - M6todos cetimistas, (oe cpcsigão abocluta con os mtc-

dos autcritárics) ccn centm na crimga, boseadcs reuna

ilinitada cenfia-ga na natureza desta,a qual abmd.n.^
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grande parte das suas prorrcgativas mmis e jurí-

dicas. Não intervengãc ,livre deservclvi.cmto ,
ausoncia

de programa anual, de h;raric cbrigat'rio (aplicadcs

por Tolstoi, Ellcn Kcy, Borthcld Otto, Gustav Wincckm

e pelos apologistas da "esccla livre" da "poiaopgie

libertária") .

B) - Métodos adaptadcs a crianqa

1) Mctodo Montossori:

Recurso a actividade oxpentmea; deecnvolvioomto cm-

juntc , inscparávcl, da disciplirrc c da liberdadc; va-

lor dos "períodos sensíveis" ,
essonci-Ts para o iesm-

volvimento, os quais migcr uo anbiantc de pcreaicntc

adaptagão as suas ncccssiciadeS psiquicas, foveravol,

portanto, a sua ov.lugãc; subotituicão d: ensin^ vcr-

bal por ún natmial ccncmtc, adeqm.io; aprofundamcn-

to dos cstudos nm "ooctoms preforiooe", iniiviiuaii-

zagão portanto; libcrdade do oecelha do trob-.iha; ro-

curso c bas.., ,n larga cscala, nc natcri .1 mcolar.

2) Mctodo Decroly;

Estudo-base da crimga c d: scu o.cio; aplicaga m nn

programa do idcias mscciadas; ecomgc do mtodo dos

"ccntros de interessc"; divisão :i_ ensim cn.rmco ,

considcrandc as grandes fm;~cs psiccl'gicae ; cbser-

vaeao associagãc e cxpmssão; quamidado dc nat'rias

apropriada aes grums cstabclmid:s; prefmmcia pc-

les nctodos intuitivs,
activos o cmstructiv; e ;aati-

vidadc possoal fov.r-ciio pela pr'tica io cuoagoos

/^^ ,-. o0d- c
^

cs cenoros le irccrosoe) e

manuais (en mlas_^ c-_ ->*

pclo cnprcg. dos jcgcs oiucativoc.

3) Mctodo Audnnars
- Lafcndel:

""""""""""
~""~~""~~~~~~~

'

'
4_ . c; _ „ T.--«-p "\--T P O ^-rr-ce, tT, 3.CtÍ'

•Situadc eiotre es ne.moo De-mm * -Ai»

•a a-, ia-r- -> crimma por un lado, natoricl pel;
vidade lrvm ^ ou-^- ^

outrc, a,judan

nentes essenciais" (Piaaet).

criargo a omnmatizm os c.rioci-
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4) MétodoDalton (de Ellen Parkburst) ;

compromisso entre a escola tradicional (;ic que ccnser

va fins e certos neios) e a cscola nova (iniividualiza

gao, educagão fundada na prática da liberlaie e no de-

senvolvinento do sentimento de rosccnsabiliiade) . Di-

vide o programa em dez "c ..ntratos" pam cada iiscipli-

na,que o alano cunpre , entregue ac cm.tr.. le do nestre.

C - Métodos fundados na vicĩa social da crianqa :

Tcn cuno bqses:

a) Necessid'idc de amptagão da crimga as relagecs
cxteriorcs ao indivíduo.

b) Existcncia de pcrí'dos pr6prios na ovolugãe s cial

infantil.

Enqûanto a "cscola tradicional" procura a introdugão

dirccta da crianga na vida social; a "escola nma" protcnde que

a "crianga se excrga dircctaiacntc na viia social o oxpcrimnte,

através de grupos de alunos conotituindo vivas rmlidades, fcr-

mas succssivas,mas senpre orgânicas,ae seciabilidade" .

Não 6 possível distinguir cntrc n'otmos visandj a

individualizagão e netodos fundados na viia s.cial infantil. A

essôncia dos nctodos activcs ccntce ci.is princípios cmr bcse

de toda a educagão: não 6 possível livre actividado sen "seĩf

governement" e, "tão expmtmoa c;n: a propria activi lade 6 a

associagao progressiva, das criangas, scbrotudo, a cartir d;s

dez-onze anos, ccnc a disciplina cenm de seu trabalh:".

1 - M^-hnHn dn onsino r.útue, m cies nmitcrm: pertencente

ainda a esccla clássica. Enc.ntra-se hcje praticmmtc

abandonad.c .
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2 - Método dos projcctos: rolacionadc ccnoprincípio. dos
centros de interesse de Decrcly, baseia-se na nãe in-

posigao de ligôes e prcgramas â crimga, nas sin aqui-

sigão dos conhocinentcs ncccssarics pcr parte dcsta,

com fin na exccugâo dc um projoctc quo lho dcsperta

interesso.

3 ~ Método dos complcxos: pr'xinc do antericr, "a cua no-

gâo central c a do trab'Thc que cria e vair a vida

humana e social c que caracteriza o mtai. das f roas

productivas . 0 trabalho 6 una cocrien3gãe da acgao do

homen sobro a naturcza e baoc da vida eccial. Estam>s,

assim, cm face dos conplcxcs, dada c-.nolexc aparoccndo

sob a forma tripla do : forga da naturoza, trabalho

transformador, ccndigoos scciaie c rr_sp n Trtco.
"

0 fin do cnsino 6 fazer cca quo "c alun. r. alize

por si o princípio organizoi.r rT.rico, instruindo-se

e rcsolvcndo as qucstocs e prcbloe.as cu.ia oclugao in-

teressa a sua acgão pessoal e a do scu acio".

Este como o anterior sofn.ro: várias ovolugoos e

modificagoos ,sendc a principalooXoCugã: dos "omojoctos"

e dos "comploxes", de preícrmcia ocr mupcs.

4 - Metodos dc"self gcvcirmont" : baseim-se na atmbuigao ,

aos alunos,da crganizagão ,
não s' ia iisciplina escolar

cono dc fungocs adniniotrativae ,
tarofas dimrsas, ceno

participagãe nas decisoes refcrontcs a osccla. Larga . m-

te praticadas na educacão o cn cspccial na reciucagãe,

aurgenaplicadascn mrias graus, olms
dcs quais, pelo

scu exagero, so podcn situar nes "n'toios optinistas"

"da escola livre". Sua expans-ão fci extro. rii:.'ria,on

especial no porícdc ontrc as duao eumras, cmc no

últino apoo gucrra. m "c.mmout'o i-o::fmcs" c nsti-

tuiram talvcz a "esccla oxpcrimntol" nois iosoacada

nas últinas experimcias podag^gicm. Granies pedagog:S

c educadores (ccm Ferri'm , Cmaigncla, W.S. Georgo ,

Hooer Lane e tmtos mtros) dedicarm-lhe oxtra rômário



METODOS 141

interesse. Sua ovolug~c fci nais intensa :::s países atin

gidos pcla guerra. Apciadc fcrtmcnjre pTo UNESCO, este

tipo de escola reuniu-se cn fodomem (Fcdcrati.n Intor-

nationale dcs Connum.utc-s d'onfants - 1946). En Pcrtugal

encontranos a expressãe adequada dcste tipc de csc Ta

na "Cidocie dos Rapazcs" ,do Pmro An'ricc.

Resta -occntuar quo : eisteem. dc- "eclf g.v.rnnent" sô "ô

aplic'vclma sua purcza,en rogi_x inmmo ; não se linita

a refcrida atribuicão dc fu.ogces c actividades, com prc-

suno a dcpendencia, irr-Iividual c da pr'.pria instituigão,

dc trabalho rcalizadc oelcs sms nonrrm (self suppmting

systen1. : por alguns considoradc. "roprcv'vol d utrina de

base econ6mica"c que c Padre Flanagan rma Ta n. princí-

pio evangélhico: "qucm nãc tmtclha, nãc tc::_ iircit . a

comer" . )

Daqui se infcre
,
en parte, c eco gmndc :..6ritc

na ed.ucagão individual o sccial, c n t'cnica e pmfis-

sional, e a dificuldade ,cu ir.pcssibili ia _•_• ,
".a sua adap-

tagão ao cnsino gercl, ccio a fcrragão incelmtual supe-

rior.

5 ~ Mctodo dc trabalho por grupos: (Ccusinot e Frocreon)

divisão livrc da cl.assc en grupos; recartigão do traba-

lho en categorias (obervagã; das ccisas c ics scros tais

cenc são; observagão cias ccisas e i:s eoros, segundo a

sua repartigão n, espagc, estudo io ncio; tro.ialho his-

torico; trabalho criador). 0 ncstre sub.r; un oena pon-

do a respectiva dccuncntagãc a dieposigâo ũ.s alams

que, apcs indicadas as rogras gorais dc cmbalhc, sãc

deixadcs en libordadc. •'. cquipo dcverá rmartir as fun-

goes, trocar inprcssc"cs, auxilior-so o.utumcnce. :ĩo

final do trabalhe sâe tragados "quairce do rocapitula-

gão" quc so rovesten do ormdo valzr pcd—oeico, una

vez que correspcndon a doscrbcrtas roais daoorimgas".

0 nétodc inclui c trabalho airigid' altcrnmd: c n o

scmi-livre, assin ccnc a cclatcmcãc i:;ter-5rup;s,

interessandc fcoda a esc.Ia.
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6 - Método Frcinct: de tipo mixto,con igual importancia

para a individualizagão o o cnsino colectivo. Baseia-

-se ncs aspcctos tccnicos. Tem.cono elemento princi-

pal, a cultura dos mcios de expressao ("exprinir, im-

prinir, colaborar, correspondcr") . N~o há sugcigão

a progranas c naterias, mas sim organizagão dc fichei-

ros relacionados con os ccntos de intcresse (11).

7 - Método Winnetka: (Carleton Washburnc)

Surgido como un aperfcigoamento do Plano Dalton,

dá grand.e inportância ao trabalho colectivo. Baseia-se

na adaptagao do trabalho infantil ås fases do desenvol-

mento e ås aptidoes individuais , segundo um programa

graduado por idadesj e tambén através das actividades

criadoras (seguicias individualmente ou en grupos ex-

pontaneanente fornados); auto-educagão e
'

activida-

dos colcctivas. (12)

Tentativas fccundas, todas estes netodos, exercidos

â margem da escola oficial, da educagâo geral, contribuiram

con princípios e experiencias c até erros, extremamente benéfi-

cos para a Escola. Sao tambôn a expressão clara da nobilidade

do fencmcno educativo. Um conceito mixto da valorizagão social

e individual parecc ser a tendencia dos métodos movos, aliados

ao empregc adequado de t6cnicas dc aprendizagem. A ele será

necessário juntar uma valorizagcão no sentido do ideal cspiritual,

como manter os prinoipics de ordem familiar e nacional, no sen-

tido de una educagão equilibrada.
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CAPITULQ IV

Relaqoes Professor-Aluno

Apos lido o ncsso trabalhc poderia parmer c.ais opor-

tuna outra situagao deste capítulc. A sua orescntc colocagão

obedece, porén, ao interesse c ; definir a ncssa fcrna de enca-

rar o problema, a qual condiciona grandc parto dos aspoct.s

posteriores.

Apenas desejanos quc ,
nas ii_ias quo vmos cxproesar,

não sc julgue contida una atitude dc abanlcno ou cesinteressc

pela disciplina mas
,
antes pelo ccntrário, un naior e- constante

interesse.

Nac vamos fazer trabalho pedagcgico sobre lisciplina,

definir suas fungoos ou lois, nao sin dizor algo eobre os nos-

sos conceitos quanto ao títulc que encina o capítulo, cs quais ,

por forga, enfermarao da nossa rcduzida cxpericncia e cultura.

As relagoes rofcssor alun; cstãc intimanente ligadas

åquilo que usualnente se designa pcr disciplina.

Ao fazer a nossa síntese histerica osforgmc-nos p.r

rcferir, c sabcnos que o fizcnos deficientoncntc ,
o aspcctc

disciplinar das difcrcntm
"
cscclas" ,fruto, en geral, d_ c n-

ceito e filosofia d.a cducagao, ccnc da n ;ão dc iniivíduo.

Para evitar una fastidicsa rcperigao ,
reoortmcs

nossos arguentes a loitura eos quodros olabmcdos, aũravds d: s

quais cbscrvámos una diversiiadc dc cmceites e cenportanentcs,

a que c conun, cnbcra cm mtcdcs c sistenas aparcntononte
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postos, uma tentativa denasiadc autoritária, dc f;rm le c ;n

ormagão, enfim,dc inpesigão . de ncrnas . e ccn:Iutas,o que polc

03 assinalar una aciesão quase nula da po.rtc Ic alun:
,
oxmos-

3. frequentencnte,de forma ilusoria, pola aceito;ãc paseiva.

0 "abusc da autoridado" ^ccntra a qual cit'm s ro^.cgoes

írias (S. Ambrosio, Fulbert, Gerson, Vitorin. de Foltro, Smto

^ostinho, La Salle , Rousseau, Postalczzi, Kcit - citalcs um

ouco ao acaso) transmitiu-sc at' acs ncescs dias, on gmnde

irte pclo desconhecimento nais m ronos prcfundo da orionga,

i sua psicclogia, ccmo tmboa pcla insuf icicnte visao e prepa-

agão dos nestres, austific'vel pclo grau de conh_ cimmtce e

Dssibilidades da Escola.

A disciplina 6, iiicmtestavclmnte ,
"u:..a inpmiosa

necessidade sociai; c tanbon^una necessidadc cscclar" (((13) ,

"nao se podc conceber educeagac son un nminc de cram (14-J

sabido tanbcn que c intc-resse pcla orden e pela razae nae c

prineiro a nanifestar-se na crianga, n •Cessioanio dc un on-

iadranento,realizado pcla geragãe natura. oãc í a iisciplina

ic ostâ en causa. nas ríĩ-. a atitude cue dovc micntar a sua

?alizacão e cbtencão*

Para dar cxpressãc acs ncesos cencntárics, formos

na sôrie de citagc.es que ,
não .bedecondc a un critmio d.tcrni-

ido de escolha, ms
-

parecen prcfundmente ei-ificati-

ĨS.

Sua aprc.er.tcg?-- dcsligcOc . feit:. r.. prc:Osito d:

Dstacar, dcntro de ur. .e=o problcne -spoctcc c.iíor.r.too:
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1 - Agríccla, pedagogo hclamios, cic s'eulc XV:

11

^qucrian-ne confiar una csccla. 5 una fumlo nuito
dificil e aborrecida. Uno escola pcrocc una orisãe:
sao pancadas, chorcs, gcnidcs sm fin. 3o uoa cois-
ten para min un ncoro contmdit 'ria, ■' a e^ch Cs
grcgos chanaran-lhc Schclo, lazer, rmmio, e""-
latmos Ludus Literariu.o, .iog: liiomrio. ms nã~
ha nada que cstcja ooais afmtadc do r-aac e

--

ũogo..." (15)

2 - Lutero:

A violcncia não p.do fazor o.c.m o oeeiro. Esta

educagao corroopo c fobrica hip'.cii^ e, pois , logc
quc c ncstro ostá auscnte, e alunc qo_bra a palnat'-
ria, lanqa-a ao fcgo, Imcntojidc ro.c adcr .hTir.r
0 seu pcrsopuidor a golpes de omh el

"

(ÍG)

3 - S. Anbrosio reclanando "uo p.uco dc dogura u eocicncia

E, nun salto para a aetualiiacT

4 - Fcrriére (contenpcranoo)

"

Dissocian-sc m pencancnt. , e at
'

n- inocnecicntc

da crianga .00 motivcs intcrior.s - c pie elo pacr
-

e os notivcs extcrioros - o que c a'nlto origc. .1 que
condus osta prática ainda ta: fcoquonte? A ac.aãe in-

tcressada , visando aponas u:p fin: escapar ao costigo.
Quanto nais predcnina a acgão e-xecricr, i.opcsta cle

fcra para dcntro
,
:ienos sc podc dom.v lvm a pcrscna-

lidadc que ,
nornalnontc , scmxprm clc dcntrc mra

fora e visa, naturalncnto ,
a sublinagee I. ineTintcs c

tendcncios, conc 6 fácil de constatcar mmcdao as criar

gas cquilibraias c elcvacTs ce rac.oira sa" (17)

5 - Hcnri Jeubrcl:

"delicada nissãc a de aando ,
ccn amola tertogâo de

exerccr, sobre presas famis, a "nística dc clofc'o

Ê neccssário ser suf icientocemcc n.dcstc e eolco

cducador para não prccurar cmcmiar, par; c. sab_r

rctirar, para "prmar" que na:

'

io .Tspons'vel. . .

pemitindo quc as porsonalidaim nascmcos q'

mdeian se aiTmon scoomT as suas aooin Imh-.s,

não as delo ... e sonpro c :r_duzir_ec ." ^lc)

"0 ncccssário nâc so inorruir c ensin .r_a cbodcmr

os aluncs, cos tmbér pc-los cn comiccos d. a;"ir" (:

6 - Paul Bodin:

"
A guostãc da Tsciplim nãe sc e:rá n Ts ie una

forr.a tao dcsastrma para e alum e 0 pr:f:csor,se
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quizermos admitir, dc una vez para senpro, cuc a crian

ga pode falar e deslocar-sc ,sen que isso lhe seja ro-~
provado cono um crime. É impossível inocdir as funcôes
naturais essenciais da crianca de se excrcorcn.

Os pedagogos do futuro cstudarao, son dúvida cen

assombro, as formas actuais • do ensire" (20)

7 - Um poeta brasiloiro, que não ccnsoguinos identificar,
e que tao ben exprine nosso comun sentinentc cn igual
fase da vida cscolar:

"A escola quc eu frcquentava era choia dc gradoe c;no

(as priocos
E o ncu Mcstre carrancudc ccmc un Dicim'rie;
c onp 1 i c ado cono a s Me t enát i c a s ;

å sua porta cu cstacava sorprc heoitmte . . .

Dc un lado a vida. . .
- A minha adcr'v.l viea de crianga

Pinhocs... Papagaios... Carrcirae ao sol...

Voos dc trapczio a sc.Pora da nmgucira!

- 0 ncu cngonho dc bcerro do fazcr nel!

Do outro lado aqucla torturo:

-Qual 6 o maior rio da China

-A2 + AB = quantoT

-Que 6 curvilíncc, convexo?

-Basta

-Hojc tcmos sabatina

- 0 argumento 6 a bolo!

-Qual c a distância da ĩcrra ao Scl

• • •

-Naô sabc? Passe a nao a palnatcria!

-Ben, ananha querc isso de c:r...

Feliznente, a bcca da ncite,

eu tinha una volha quo no cmtava msr ;nas. . .

Lindas historias do rcinc da__Mao __ .^gua •••

E mo cnsinava a tcnar a bcngao a lua neva (^l)

Todo o conjuntc de referencias e citag3os qu- fizc-

os ao referirno-nos as divorsas ccrrcntcs p.-cgogioas, n;

rimeiro cenc nc prescntc Icna, tcrim aqei iugar, nma incn

idade dc citagces. -Nen un ê ': ãs oodrocô cducadems, psicc-

itogos,, pedagcgos, dcixa tc famr juiicios?.s cbscrvacccs sc-
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bre o problema, unânimcs cn condenar a atitudc autocrática,

como a cstrutui?a da propria escola quo ,
cm parte, a inpôe.

Para torninar transcrevemos as judiciosas palavras

dc:

8 - A Bloch

"0 novinento ce Educagao. Nova, ben compreendido e

defcndido contra as interpretagoes forgadas a que pode
dar aso, parece-ncs inplicar, nao umtotal condenagão
de toda a acgão inpcrativa e coercitiva, mas somente

o justo rcconhecinento dos linites en que convem en-

quadrá-la" (22)

... / ...

Sen comcntários, passamos å fase seguinte, en que

tentarenos esbogar un quadrc crítico dc rcfcrido convívio

escolar, ac qual não retiramos o sentido un pouco pessoal,

pela expressão que lhc querenos dar:

0 problena comega, regra geral, no proprio lar, com

a grandc maioria dos pais. Por ignorância ou por deficiente

concepgão, ali ,
como na escola, disciplina e respeito são si-

noninos de rigidez, de domínio ,
de imposigao de uma so vontade.

Ae falar-se cm disciplina e educagão, visicna-se um ser erecto,

em apruno militar, ou passivo, obediente, silencioso, implican-

do até uma atitude mcntal cm confornidacie (pelo nonos aparente)

com todas as opiniSes do "disciplinador"(pai ou ncstre). De

contrårio 6 nal-cducado, dcsrcspcitador (é,
infelizncnte ,

tao

frequente a expressão: -Nao admito as tuas razSes, pcroue eu

sou o pai, o mestre, ; chefe, o nais velhol).

0 fenomcno prossegue na introdugSo na escola, em que
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a crianga e, cccn crgulho , aprcsentada cono o mais puro modelo

de obediência, qual "aniualzinho anestrado"
, que se nostra ao

nestre, como as visitas e aos amigos (quase sempre já portador

de una inferiorizacão ou de uma atitude fictícia que o "apetre-

cha" para a escola) ou, entao, como o maior dos criminosos, pe-

rante o qual se desbobina o cadastro, ante cs comuns olhares

reprovadores de pais e nestre, e com as entecipadas solicitagoes

e previsocs de drásticos castigos.

Ccnoga a esoola e os "inimigos" encontran-se frente

a frente. 0 professor reveste-se do aspecto austero ou temebun-

do, "necessário" para a "disciplina" . 0 melhor nestro será o

que cbten mais silcncio, mais completo acordo (sinonimo, tantas

vezes, de falta de espírito crítico, falta de personalidade ,

tenor, indiferenga, ou atitude fictícia) . Ele impoe, atemoriza,

maneja as "armas" que tem ao seu dispor, tornando-se, nuitas

vezes, digno do duro retrato de H. Joubrel: "pequenos sádico-

-agressivos, ávidos de comando, procurando , por uma autoridade

tirânica sobre seres fracos, cmpensar, poi? exemplo, sentimen-

tos desequilibrados ou de inferioridade" . (23)

0 aluno, que já traz do noio familiar o conhecimcnto

do ininigo-adulto, tona as atitudes:

a) Desdobranonto do coaportamento (com as consequentes

repercussocs na atitude moral): uma moral e um compor-

tafiento para c adulto, e outros para si prôprio, con

as graves conscquencias para a sua fornagao, que ime-

diatamento se depreendem.

b) Afmtamento do professor, dcscrenga e desinteresse

por tudo aquilo que ele diz, pela propna natena,

pclo cnsino, pela escola.

c) Aĸressividade, predisposigão para a luta astuciosa,

contra um adversário que sabc armado dc todo o po-

der das sangoes: resistência passiva, troga, ímpu-

nidade na falta.
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Tudo,afinal,possível de ovitar so c nostro buscasse

fazor-se considerar pelo interesse, ritnc c a.lusmrcntc inpos

tos å ligão, pela equilibrada acgãc pesscal furio-Ta n: oXon-

plo, no estudo e conhccinento da psicclogia dos alum s
,
no

plano geral como individual. Isto mdnbitavclmrte oxigc

naior preparagão e intcligcncia,Cono imtmr.t: e paalidados

específicas, en relagao a prineira atitudc, quasc geral. Esta

c, seci nenosprezo ou ironia,rcalizávol oolos b.r.o dctcs nili-

tarcs de um hcncsto sareento .

Para csta atitudc apontan-se atmuar.tes ,proporciona-

das pela organizagão escolar:

a) Curto tempo durante c qual o ncstrc oxcrce a oua acga;

sobre o aluno , sujcito ac anbiente fmiliar, a mflum-

cia dos colegas, dos outros prcfmr.oros, da rua, ae

factorcs deseducativos v'.ries (Tmoe csse quo o iiestre

ainda reduz quase a zcrc , pcla atitudc cr.vccada do

afastanento,inaceitagao cu agressiviea'.e ,aa parte dc

aluno)

b) Núnorc oxcessivc do aluncs. rkcter ocrcurbadcr a c-.nsi-

derar, deYeria condtair a una aut;-e:oulagac no sontido

de o rcsolver pexa mteligcncia,
e rmm pela fcrga. __

crianga 6 a primira a anar o dieeiplma e a condonar

a anarquia, gcstandc que lho "ensinm" a disciplma e

recorrendc até ao adulto para quo a estabslega (ĩ^-ri-
renos alguns casos no Tena III^O ostudo , criacac de

un ficheiro-escolar prôpric sc-ra ic grandc utilmade,

nestés casos de núnerc excossiv- oc alunos.

c) Falta de interesse dos progranae4
assin cmc a

|^ta
de naterial didáctico c iretil^a.no

r- s, F bh

ma efectivc (talvez nener na c-mcaga^msica
c

qu;
se ccnta cn o factor ^tivicaee

c moomoeo
; ;

.imo ,

assuntc que veltarcnos a r,i. r) ~.:**r. ^: i
'

en parte, amnuado pelo tmml:io . m^- .0.00.1.

d) 0 referidc ccncoitc gmal ic aut

^^^^^'
na, que ja preduziu sjus

frut.s
-.^ .êrsssiva ou

aprescnta ccn a car octorisoim
m.m- 0

indiferente, atras esquomtiza^.
. ^-a- r ■r-m-'i-n una atitua; nais

0)
£&?aSra'tĩcir^^ĩrda

=01*3.10,-.
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Factos (d g e) a considerar e que realnente dificul-

tam a acgao do profcssor, repctindo-se sob uma forma cíclica,

quando os alunos rcgrcssan do meio ou ambiente em que tem lu-

gar c criticado tipo de convívio.

A nossa reduzida experiôncia permitc-nos afirmar

que a atitude que professanos 6 exequível nessas condigoes des-

favoráveis, resultando, enbora em nenor escala, seus benefícios,

0 aluno .ccn seu extraordinårio espírito crítico, compreende uma

presenga e acgao diferentes, assin como a tibieza, no caso desta

existir, qucr sob forma denasiado branda, colorica, ou alter-

nontc (a mais comum) . Pcrém, o indivíduo nestas condigoes nao

deveria,nunca, tcr cscolhido o ensino ccmo canpo de acgao (em

especial o ensino prinário e sccundário).

Em facc das críticas postas, procuraremos dizer algo

de construtivo sobro a atitude dc professor, a sua acgaô:

Em pr-neiro lugar ,tcmos a considcrar as finalidadcs

desta. Todo o problcma da disciplina, dc convívio, dc-riva da

intencâo, filosôfia e conceito de educagao que preside â Esco-

1n an auc se situa. Ja refcridas as tendências e reais neccssi-

dades da moderna cducagão, as quais professamos, encontra-se

tragada a sua ideologia, scgundo a qual apontamos aspectos,

por forga demasiado esquemáticos:

nhWHvo educativo: fornagão do honem integral; desenvol-

^ÍÍ^HÍf^ (a); desenvclvi-

nento da sua consciencia social (.b;.

a) Nâo 6, e reforgando as razSes já expostas, dominando ,

impondo, submetendoe at6 ferindo a nascente personali-

dade da crianga, quc esta se humaniza, se sublima, no

sontido da formagão desejada (obtcndc-se ,quando muito,
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confornagao, o que 6 sincnine de dcfemagãc).

b) Muito nenos será criandc una dieseciagãc orcfessm-

-aluno, una atitude dc desccnf ianga, cpressão e robel-

dia, de inconstância de hurcr c cc :pcrtancntc, de fa-

voritisnos ou ininizades, de arbitrariodades
, quo ec

conscgue prcparar un ser bo . fornaT d: c.mtc de vis-

ta social, conprenetrad T. sua furgão e disciclina

social.

Posto este objoctivc e de ~eori; ccc: clo
, exponcs,

.n pretcncier fazer tecria cu t'crica da diociplina, opiniôcs

ibro a pcrsonalidade e atitudc dc ncstre:

1 - A par de todas as "qualiiades níninas" a exmir 00 ;ns-

trc, este nocessita dc fcrte persmalidodo , premnga,

equilíbrio pessoal(fruto de un cquilíbrio interior feito

da resolugão dos seus pr'prics pr-blenas)i autcrilade
noral con basc n. scu exonplo^ 0 prcbLma lao qmTii ;-

des do c.estre tcn quc ser cvidmtc:..e:.to ,
dc :;.íni:.m,^c

quc nac icopede quc mc ordcr.es conc idcal, aquela eepl-

cie de'Vnística" camctorística dos grandcs cduca Trc-s ,

cu.ja acgão tão profundanento so faz sontir (nac nos

referinos, claro, a nística d: chofo" oipc avassaladcr,

doninador, ditador).

2 - Conhocincnto profundo da osicolocia goral 0 individual

dos alunos. Estudo c c:nproonsac dos caeos c-seociais,

quer colectivcs (tipc de csccla, o.-ic sccial, ídades)

quor individuais (n: quo so dcvorc f czer a.judar pcr

"fichas cducacionais").

3 - Aproxinagão, ccnunicabilidadc ,
ccdcr d: su.iostac? scn

cair en infantilisnc ,
"atituics naCernais ,

cu smpatias

e orefcrcncias. Presuno unidado dc pnccdmmto ,
scnti-

dc^dc cjustiga, fimcza
e equilibric . era fcma urbma,

sinples e sebria, accitmd: suas c;ini.cs c ex,n-:3;cs
scn ironia cu civisnc ,

criand: un mspcitc smom- oa-

seadc na confianga 0 exeross- <oa lncrar.ga, da pme

do aluncmor un ccrrecto a vcntace.
mm

4 - Escolha adequada dce sangcos, cce basc na cmccssacmc

direitos ao quo so tcrna -r;In:a: mcna, '^ ~

7^1
privagãc daouilo que dc prazm ao olm, nunca casmmm

do, pcr cxcn:le,
c on traoaihc m rotercm na osccla o

que vai asseciar a estm a imia cmsa ee cast : (To-

ms cbscrvadcc rccordmcs ameo d. lie_n quo c foot:

de ser nuito castigaec cra m.xm — . -m-.m ~ .0

prostígio)
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Neste capitulo sac, infcliznontc , fre-pacntcs ao

malias. Por nos, e nc caupc da educagãc f'sic-, consi-
deranos que ,quando un profcsscr cmsocuir f^zor i- mi-

vagao,mdividual ou cclectiva, de cinco ninutcs dc ãula,
por exenplo, una sangao oficientc se cnc.ntra nc be:o
caninho (ceno incgâvelnente deu mtemooo ac onsinc).

Quanto a concessão dc direitos e libmiaioe urgo a. -

finir csta: "scr livre 6 ser scnhcr de si,
'

cuuorir 0

dever lcvando os outres a cuncri-lo tr.b'a" (?A)~
Utilizo a "necessidadc do aprcvagâc "ia criajige

(Honcr Lane accnsclha a atitudc dc"si:._Tada mdifcron ,-a,
de ignorância, cn relagâc ao alun: quc prccode ual,
logo transfmuada 0:0 intoressc i...eiiato ,quunto estc

age ac ert ae ai icnt e (25)

5 - Dar un aspecto quanto poesívoT imessoal a sar.glo,
enbora não abdimnde nunca da fimoza. Bosto sector m-

nos ainda a ccnsiderar que a crianga nã; c_:^precndc,
dcsde sempre ,

a lei, coi.m discipiina. o quc t-.rna rio-

ccssário, para a vinculagão dos bms h-bices, quo lhe

sejam inpostas ccndutas.

0 rcspeito ccno a acoitagão e c _ omoonsã.; Ia r-.gra,

da lei, ccnega a ter sua fertc- oxm-oesâc aos iez m s

(scgundo Piagct e J. Chateau) (26). IiSsin
'

possívol,
a partir destas iclades (liniar T crsinc s.curmoio)
0 cnsino e explicagão das "leis"

,
sua nocossilaôc e l'-

gica, cono o logico desoncadoar ia eor.;r , cm^ :; tivo

e exclusiva culpa no prevaricador e ::~ na ogôo pessal

ou arbitrária do uo stre. Tcma-so mcess'ria una fcrtc

e cmstante sugeståo, un ccnstant: rover d-s nernas e

das razoes. (Nao sonos ccntrários ao .. ieradouoc de sis-

tcnas insoirade no "sclf-o -uvcrmcnt ;' a quc farcoa.s r_-

fcrcncia no TEMA III, con a ccndica. p ro._, do quc ,

tanto a legislagão ccnc a aplicaga: uitioa, s.jae ccn-

trolavcis pelo ncstro. Basoando a iiscipiina cscolar

un pcuco na vida sccial da criarga, torna-se ...ais

profícua a aolicagãc, c;uc c cxigicle eoicr cmtrclo

nais cuidada elaboragãc dc sistora cscolhidc

o

_e •

6 - Tcr orcsentc quc 0 papel a. nestre nao - ee aia _.■ ■ra

dia tcrnar-so nais prepotente scbro a uassa Vc alur.os,

nas sin "tomar-sc, do dia para dia v arentenonto naie

dosnocessário ,
aais útil" (2?)

Defcndida dc nal intoncicnadas int omrmaocoe ,
cmsi-

deranos prcfunda esta af imaga. . E a cm na r:sisu-

■eas
A tcntagãe do 'untar a expresso: curicsi de m.

ncssc vclho ncstre:
- "0 drmdo ncstrc nac mu: lc

que, quajide chcga, faz cm qm tcecs se ccm_, -m.

parc, nas sm aqmlo qm , i^m P— ^,
— -fa 0—---

que fiquc". Cme as palavras Oo Gasoxl: u- msmc

hábil reconhecc-So pcl- ^^11;2- ;oau-
—

*
-L SD

una fcma aparontenente fcrtuita \-cj
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Frizamos, uma vez nais : não se trata de fazer a app

logia de uma pedagogia "de moleza" ,libertária, un apelo a

"escola livre", ao anárquico "laissez faire"
, incompatíveis

com uma formagão Vordadeiramente humana. Não 6 a disciplina

"fora da qual 6 impossível obra educativa digna de tal none"
,

(29) que está cn causa. Consideramo-la necossária em todos os

sectores da vida humana. Msciplina interna, cono de relagâo.

Apcnas está en causa a forna do a obter.

A par da "nova crianca" que surgiu con a "escola

actual" 6 necessário, principlamente, um"adulto novo" (30

"A psicclogia da crianga não está acabada e a educagão
nova nãc cstá senão na fase das descobertas iniciais"

(Piaget)

Sempre inacabada, insatisfcita, devcrâ estar a pre-

paragao do educador digno dcste ncme. Com oste não 6 compatí-

vel uma atitude definitiva, dognática, una "fornula educati-

va" descoberta e mantida a todo transe (31) É necessária,

sim, uma atitude plástica, a única verdeTeiramente hunana.

Com firmes c honestas bases no conhecimento dos mestres e no

respeito da experiencia e sabcr legados, doverá juntar-lhe a

sua acgão inteligente, atenta ac dcsenrolar dos factos, clara

e cuidadosa na experimentagâo ,
na aprendizagem quotodiana das

ligoes da prôpria vida, no reconhecimento e aproveitamento dos

seus proprios erros, conduzindo atc, se necessário for, a modi-

ficagao da propria atitudc, a revisao dos conceitos elaborados.

So assim não falhcr.á na sua missao, engrandecendo-se

e â sua obra.
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Pcr nes parocor cxtrenamonte interessante e actual,

mcluíncs, â guiza dc apendice a este capítulo, a oxperiencia

da LEWIN, LIEPIT e WHITE.

APENDICE AO CAPITULO IV

Sxperiencia feita por LEWĨN, LEPPĨT E WHITE, con grupos de crianpas

a) Na prineira expcricncia sao organizados grupos de crian-

gas de dez anos. Conpara-se un grupo de cinco criangas

dirigidas de fcrna autocrdtica,con un grupo dc cinco sob

oricntagão denocrática. Nuna scgunda experiôncÍL,são es-

tudades quatrc grupos cquilibrados de rapazcs dc dez anos.

b) Nesta se ounda expcriencia cada grupo vive um período

cicnocrático, depois um pcriodo autocrático, ou vice-versa.

0 factcr "personalidade do condutor do grupo" 6 contro-

ladc fazendo con que cada un dos quatro condutores desem-

penhe 0 papel de autocrata e de chefe denocrático,pclo

nenos una vcz. A estcs dois regines 6 âuntado um tercei-

ro,"laissez-faire",isto 6, vida de grupo sem participa-

cão do adulto. As atitudes dos condutores rcsumem-se no

I quadro scguinte.
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Conduta
i

autoritária Denocracia Laissez-faire

1-Deterninagoos ex 1-Todas as qucs- 1-Tctal libordade
clusivas do noni to .s sâe alvo dc de ãccisãc e

tor discussão c dcci accac dc rrupo
sac pcr parte clc ou dcs inclivi-

grup o ,
cnc or a j a- duos scn oartici

do c auxiliadc .". «"i r* • i
* A -^ —->

-p
-î —

.

-

y'
j - - v '-> U^ _.__ _ J. __ -L ' X

pclc nonitor.

2-Técnicas e eta- 2-Planc do acgãc 2-0 amitm fcrnc-

pas da activida- cstabcTecido du- cc nát'rias vo-

de estabclecidas ranto o pcríodo rias não ^articî

pelo monitor de discussãe p cai: na riiscus-

inicial. sae .

3-0 monitor estcbo 3-0 grupo 6 csco- 3-Auscncia tctal

lece fungoes c lhido livrcncntc, d . partici o.co.o

forma os grupos. estc, dcpois^di-
vidc as fungoes.

dc ncr.it er.

4-0 "doninador" 4-0 nonitcr 6 obcieo 4-Ra.ros conenta-

mantcn-se å nar- tivo nas críti- rios scoro a

gen do trabalho
,

cas. Son rcali- activida-C å',

apenas dcnonstraf zar grande parte graoc, aperas

do. í. parcial nos do trabalho, prc quand: sclicita-

elogios e críti- cura scr, "eu es do. I. enhuua ton-

cas. Sua atitudc pírito" ,
ncnbro tativa eara par-

6 inconstante: do grupo. ticipr.r ;u mtei

anigável. indife
rente

,
hostil.

iorir nos oc.ntc

ci-o,ont . s .

c) São tonadas prccaugces para iguaiar a cmmsigac dc

grupos ,
ncsnc quanto ao uoio e activiciadcs.

eaci
•-
q oor

d) Durnnte a expericncia rccolhcn--.

1 - Obcrvaqão dc c u.recrtancnto :

- observagão peruancntc clas intor-acgôcs sociais das

crianqas e åc nenitcr;

- analise, ninuto a ninutc, da cstrutura de grm.e;

- cstcnografia dc toda a c:ns;rvocô:;

- obscrvagão intcrpretativa das rolagocs intmnas;
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-

inpressocs^do condutor do grupo sobre a atnosfera de
cada reuniao;

- comentários de observadcres ;
-

registos cinenatograficos.

2 -

Observagoos secund'rias

- entrevistas ontro cada crianga e una pessoa aniga que
nao pertenga ao grupo, nos períodos transitorios e no

final da expericncia;

- troca de inpressoes cntre os pais c os investigadcres;
- conversagão con os professcres;

- "tcst de personalidacie" feito a cada aluno.

- conversagão con os alunos durante duas excursoes orga-
nizadas no fin da expericncia.

e ) Rcsultados da prinoira experiencia :

Hostilidade
"Agrossáo"

Dirigida ao Chefe Dirigida a emissários

Denocracia 1 1 2

Autocracia 30 0 16

Agressão reprcsenta: ĩiostilidade e troga

Os núneros apenas indicam proporgão..

f) Rcsultados da scgunda cxpericncia:

/ , .

Reacgao agressiva Reacgao apatica

"Laissez-faire" 38

Dcmocracia
20

Autocracia 30
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- Atribuida a frustagm dos fins indivic^m surm
apos a "aGressao", e atitude apática."

^'

- 0 nívcl dc a-rcssao tcndo a baixar, cm o tomo
na autocracia, quo os autores atribuo —

írustmm
segundo quatro sôries de cvideucias.

'"

^ '

1 - Explosão agressiva duranto cs rTas m tr^si-
gao para una atnosfera nais livre.

2 - Vivo aunento da agrossivieade quri o -ut"-
crata sc afasta.

3 - Apatia goral: ausôncia dc risoo c brincaiciras .

4-0 facto do que dezanovc dos alun. s, e 20, gs-
tan nais de chcfe demcrático dc auc 'do autc-
cratico e que sete ea dez g. stoo. £~is do chofe
dc. sistcna "laisscz-faire" .

Parecendo, portanto, prcvada a ;u dif icagm da
agressac'.em passividade, pola acco. rooressiva do

autocrata.

g) Outras condigoes contribuen para a interprctagão da ati-

tude agressiva

1 - Tcnsão: Há seis vezcs nais crd.ens cu adVortCncias
do nonitor para cada indivíduo cc. autocracia do

quc en de- :ocracia. Lmo una fcrte pmssão gerado-
ra de tcnsão.

2 - Reduzide cspaco de livrc ncvincntagm, ccno fonte

cfc tcns"aô: Este csyago, relativamnte as activi-

dades prinitivas, e nais pequcnc n. mgiuo auto

ritário, contrârianonte ao quc eeria de esperar,
c espagc livre no sistona "ĩaissez-f aire"

,
não

ô uaior, devido, en parte, å ccnstante intorfo-

rencia dc un indivíduc ccn as activida.Im do cen

panheiro.

3 - Rigidez da estrutura dc gru^o: a qual funcicna

como forga rcstrictiva quo ínpoclc o afastaomct _

do grupo eu a nudanga de posigâc dontr: dc nes-

. no.

4 - Estilo dc vida (cultura) : As cendigêos ccmuc a

conduta agressiva scrã seauida polo mdivíiuc
,

såe detcminados p:lo "ncdcle cultural" da gru-

po en quc elc se encontra situado (32)
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CAPITULO V

ASPECTOS SOCIAĨS DA EDUCACÃO

Insistentenonte, rcfcrinos aspcctos sociais da educa-

gão, "educagão social"
, etc. Esta insistência 6 gustificável

pela essnncia do honem, "aninal social por excelencia" a qual

deve ostar evidentemente expressa na Escola. 0 homem "6, simul-

taneamente, un sor sociávcl e socializado
,
isto 6, un indi-

víduo aspirancio a conunicar con os seus senelhantes e o

membro de \nno. sociedade que existe antoriornente a cle
,

o

forma e o coîîorola, con ou sen o scu acordo" . (33)

0 homem nao pode ser concebido dcsligado do seu semelhante:

"a abundância de colectivos humanos nostra, de nodo exube-

rante
,
a universalidade do instinto de rebanho e de col-

meia do honem, o qual aproveita todas as oportunidades

para se reunir" (34)

Este instinto "pode classificar-se
,

em eficácia, inediatanente

apôs os instintos fundanentais e prinários de conservagão
e reprodugao" (35)

A cicncia, a psicologia, confirna essa 'Tei geral

biologica" que lcva o homem aqgrupar-se.

Todos os modcrnos educadores salientam a necessidade

ie desenvolvcr, paralelanente ,
o "eu individuai" e o "eu social"

(referinos já, no Capítulo "Metodos", o aspecto dual dessa edu-

^agão, a qual so por deficiencia de anålise poderá parocor

Dposto ou paradoxal) .

Tcntcnos dar uma icieia da concepgão e atitude da Es-

icla, quanto ao factor individual-social, reunindo-os, por in-

lissoo.LÍvei^,nuna so alínea, s6 artificialmcnte fazendo a sua

separagão. Notmos que o aspecto "lornacãcm controle do indi-

ríduo por oarte da socicdade (submissão aos interesses sociais,
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ao Estado) fci o doninnnte, eu graduagôcs divorsas, durante

larguíssimo perícdo, cxerccndo-se una quasc exclusiva educagão

social, bascada na "fungão conscrvadora" ,ccn nais ou :or.u

estricta subordinagão as necessidados de crdc.c eeral. A "liber

tagao do indivíduo" (cxpressão a cncarar scuere no aspoet: rc-

lativo) so vcio a consunar-oc quasc ua ccoca prcsontc ,
ainda

quc procl.anada dcsdc o evento do Cristimio eo. Cuo esta "liber

tagåo" traz a aguda noccssidade dc una uais sclicia f cmag~ . .- da

"conscicncia social" ,6 princípio núoicm un da Escola ITva, co-

mo a afirnagão dc quc urgc fazC-la na pu-'mia Escola. _.Iao Ceu;

podera ela rcalizar cssa funcão? Pela sinplcc ostruturacoo io

hábitos, pclas ligocs dc uoral ou civisno, polos livrcs': É in-

suficicnte cssa acgão, tento nais so netaru-s oono reage a

crianga a essa acgao, con base na autorioado, :u sc ro.rr.r-

nos cono ela poucc aprcndc pelos euvidos c pela vista on rcla-

gão ao que podorá aprcndcr pclc coragãc, pelo cxcnplc , pela

- T C?
e> ' r .-

acgåo. E sc atcndcmos a quc a vida eooorna ;oo 0 a nai

pícia para quc se faga, dc forna sã, essa cducagãc, terouos quc

frizar, una vcz nais ,
a nccossiciado do a fazm atravcs da csc .-

la. Todos os nôtodos nodcrnoâ, ncsno cs não clcsignados cmc

"baseados na vida social da crimga" ,
orccurm roclizar essa

educagao pclo único proccsse ccnpatível: a ..rática, a eartici-

pagao,

"levando-a a oxoeriuontar, a:rov6s do grums do
^lur^s,

constituindo realidados viym ,
icm , suc.So- . _.o ,._m

scnprc crgânicas,do scciabilmam (;m

Con suas fundas bases psic :l6gicos ,
cmsiicrm a

necessidade dc definir os graus da viea sccial infmtil, ist.
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é, a sua socializagao progressiva. Enbcra ccn intcmretagces

diversas (a crianga surge inicialncnto fochaia en si e.osua,

a sua socializagão ô lenta -

Piagct; a crianca £ j* inicial-

nentc un scr social -

Wallon) todos os rmos da nolorna cien-

cia que cstuda a crianga, estão dc acordo c:: afimar que o

seu cstado inicial 6 dc un "sincrctisnc iuiifcrcnciado"
,
scu

distingão cntrc o "eu" c o"não cu" . 0s diversos autorcs (Car-

nichaal, Claparêdc , Maisonncuve, Piaeet, Rcr.é Fm, Vianu,

Wallon, cntrc outros) considoran quo a crianga ,.I.s lc s.uor;

subnetida å acgão do ncio, atravcssa cotc porício iniciai

(até 1 ano) nuna natural incapacidade p \m caijrooiiu a vi-

da social, assin cono a priucira infancia (1 a 3 onoo) - e.u

quc se proccssa a transigãc cntrc o sincrctis.
"

o c "cgecen-

trisno" surgindo, cou a narcha o a linguagen, un eaior contac-

to con as coisas c os adultos, ccno cs ccntactcs miciais con

outras criangas - ondc o "cgocontrisuo" dcuiua, scu n.gãc das

"relagoes nútuas" .

Sâo unân.ines en situar o inicio dosta cmoa dos quo-

tro anos, já nc pcriodo da sef;mda iufancia (3-7) - con a aq.T-

sigão do sentido dc pcrscnalidaie , ovclugao io intercsse sen-

sorio-notri-R para o jogo, intcrcsscs lúdicos - verificmd.-se
,

Sinultânca ccn a socializaeão cla linguagm
- a passagen dc ego-

centrisno ao sociocentrisuc. Verifico-sc, ncsta
ie?.d_

,
un "cu-

briSo âe sociedadc infantil" não nuitc roeacsi, dc cStabili-

dade nuito relativa, reunida ou tornc de intorcsse lúdicc, o

jogo. A intcr-relagão, fcita intericmonte a:rav's do adulto,

conega a fazcr-se nais dircctrecento ,
disocueoolo ,1o

,
en c arte

,
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a sua intervcngao, bastando a sensagão da sua oresenga. Pro-

gressivanente , descnvolven-se "graus do socializagão" qm lo-

van âs prineiras atitudcs críticas (aprcvagao-desa;:r vaeâo: 5

anos); entcndincnto c consclhos nútuos (5-6 ams).

No pcrícdo da 3^. infmcia (7-10 ojics) d?.-sc a intc-

gragao cscolar, co.no a nodificagão da scciabiliiade ; e.anifcsta-

-se a tcndcncia a intogragão nos grupos infantis, con substi-

tuigao do jogo individual polo jogc da ccopcragão. Uua cmprcer

são nais pcrfeita do grupo ,
ceno o rcspeito pola rogra lúdica,

pela lei, te . lugar carca dos dcz anc s (Chatcau) (Velt ireec.s

a cstc assunto no Tcna III)

0 grupo infantil, dos sctc aes trczo anoo, parccc

condicionado pclo factor "cscola", que .c..- ei yccnstituo "grupo

artificial" e sinultanee.ncnte "cxpontmco" - pois corrosperric

a una neccssidadc intcrior (37)

Ê a nargcn da cseola - c do.oenstra io a forga do ins-

tinto gregário - ncs prinitivos, nrs cxtra-escolares, ucs io-

sadaptados, nos privados da escola pcla oaaerra ou ap's-guerra ,

que se forna o classico "bcuidc" cu "seita" ,gr .pc uatural ;u

expontâneo, quc vcn assic: cerrcspmdcr ac instmto nâc carmi-

zaiio ou inpodido dc se exorcer. ia fornagãe dcstes gru: :s, cc-

no no "gang" (grupo d.eliquente) teuos que ccnsiierar nais fac-

tcres^l6n da privaeão do cnnvívio cscolar: dcs.-quilibrio ;or

falta dc un "lar estávcl o digno" ,
obu:Tiov rolotivo ^u tctal;

crucldadc; privagao de afcctc, ctc.

Grandc núcocrc dc outoros, ontrc os quaie ,as fcmas

nais curiosas c exprcssivas sc cncontrm n;s rcnmcistas, dcs-
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creve sua organica, vida c rclagScs (Alfrod mchard: "Les

cents gosses"; Louis Pcrgaud: "Guerrcs dos boutens
'

, Jor-e

Anado "Oapitacs da areia"
, ctc , eic.)

"Seitas", "bandos", "troupcS c "gangS» (estcc, ca-

racterísticcs do apos-guerra) tcn sidc doseritcs ,estuiaios e

encarados cuidadosanonte. Postalozzi cenccbeu scu sistena

educativo coe base na vida secial da crianca,visanio a rocupc

ragao dos jovens deliquontes, n. apcs-gucrra (Guerras NapcloT

nicas). Já rcfcrinos o oxtracrlinário e.;vi:mto, estudo e apli-

cagão, en volto do problcna da dcliqucncia,n _ últinc ap's-guer-

ra, con base nas "rcpublicas" , "cidides" o "cee.cuii Ties" para

criangas , .constituidasen Fedoragão Intcrnacienal sob a dgidc

da UNESCO e visando a rccupcraoão pelos n'todes bascodos na

vida social cia crianga, tipc "self gouveru:. nt" . (38).

Podenos ainda citar, rccuando u_ . pouco no too.po, alcmd.

Pestalozzi
,
outros educadores que puscrm cn prática, cnbma

con finalidade e filosofias diversas, sistcnas c;._ baso secial:

Jahn (con seu cistena de educagão física) ; Baien-Pcv/ell (con o

escutisno - i.nspirado nun rasgo de h.roise: cjuvcnil colective

ocorrido no ccrco de Mafcking ,
ne Transval - ho,je tâo usade

na recuperagao dos desadaptados seciais); c os criadores dcs

"movinentos dc juvcntude" (de inspiragãe escutista, 003 acs

quais sc juntcu uo ccnôunto dc princíaics cducativos de ccncei

to naoionalista, cono so fcz uua aouliagãc o oTaptagâo ac ela-

no gcral escolar) ; ctc.

* Nm entroeoos no rcforoncia ac ccuplex- crcilu.e dcs

grupos dc adolcsccntes, porquantc estc Tona retrmmta zr ma
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transig.ao - base pera o nosso cstudo aplicado (T:u III) c

qual nao cxcede os treze anos.

Reforinos,a tcminar
, os olmentos esscnciais na

unificacao do grupo escolar:

0 profcssor -

a idadc - activioade ccuun. (39)

Conclusã.o :

Vinos ,nun nuito r'pido cstulc,m pequcno mago da

evolugao social da crianga (sincrotis:. - eg;.Co-ntrisno -

a^rcs-

sividade -

relagocs efonoras, atravdo do adulto - roci;.mcida-

dc - e a posigao inst'vel do grupe eu in iiiomr.ciacao noeto -

princiros juizos de va2or - colaborag~o baccad.o n interessc c

neccssidade - até a difcronciagao bascad.?. no ccc.prconsã' .o

disciplina social, conc fcma uais elevada) scu estarnos

a fazer csquena, nas apenas a refcrir alguc.as dtapas.

Falános, tanbcn anteriommto ,
ias oárias oxperim-

cias da "Escola Nova", das prudmtco as uais cotmistas (lovecn-

do atc â invcrsão do papcl do e.estre, quc chcga a scr jalgado

pclos alunos).

0 que rcferinos nestc capítul" sãc afimagces cla

"Educagac Nova" ,
fruto das exocrimci.as realisadas atravos dm

tenpos, da atitude aconselliada ecla nodorna psicologia maa'ti-

ca c do conportanente ,
ceno pcla psicolcgia social.

A vida da cricmga, "ne-m bccm- Co —mm, mmm

scr una das basos da Escola.

Defininos já a ^it..dc da escola tradicienal, armas

•

v.„„ n-i tioo do rcTogoes 8-Ci.Ts: a subnis-
adnitindc para a cnanga un tipo ^ io ,



ASPECTOS SOCLIIS DA EDUCACaO 1.

são ao ncstrc, â sua "justiqa", tãc arbitraria pcr vezc-s, a

suavontadc, â sua logica (Portanto ,"sccializagão" apenas pe-

la inposigao ,vindet do exterior) .

A Escola e educacao 'nodornas . tco: dado un lugar ies-

tacado â vida social infantil, a aprendisageu da vida social,

sublinando a autoridade de adulto, oroeo/uel' a cocperagão dos

alunos entrc si, levendc e conprocnsão dos v Tor .s ucrais so-

ciais. 0 adulto on nada est? dloinuído do sou papcl .le "fonto

de verdadc
,
noralidadc o justiga" . Apenc ap m

,
cn faoe da

sociedade infantil escolar orpanizada, aquoL. toru -se uais ii-

fícil, cxigindo-lhe ,
entre outr"s,cs qu'Tid. Ts qao .

rctcnio

imprj.nir e transicitir. ÔTo capítulo mtcrior rcfcriooc. o eioito

do autoritarisno , dcsfazcndo, ra criajega, a cm;ea n. aduito,

dispensando a rcflcxao, transfornandc a TT uoral" e.d'lci eo-

licial" de observmcia dcpendcnte cla preS.eoga da auterioade .)

Prctcndc-se, hojo, cendueir a crier-a
N

"vmdadeira

autononia da conscicncia pesseai", ao vc.rdaooiro sontj.do /:■ de-

vcr, da responsabilidadc ,através do oxcrcício cios ^riucíoies bá-

sicos dc conduta, da prática conscicnto das rdacocs seciais.

Não sc está a elininar a acgao de elucadm, pclc cmtrmi., po-

dc-se-lhe una acgSo nuito nais elcvada: crg-uiizar o c uluzir

una "socicdade cscolar cducativa" na qual, eu vez de iitador,

ideal c ;reva do pr cf icuidade aa

acgao o dos resultados obtidcs ,a pregressivaneme mra r

seja coordenador, tond.e ce:

sua

ncccssidadc dc intorvir c dc sc eviienciar, siutuua d. desa-

e são cscírito do e uormneão s:ciai.
brochar e evoluir d.e iui



ASPECTOS SOCIAId DA EDUT_C*C 1C-

(Este reforgo e aparcnto coinciddncia cou c final

do capítulo anterior.não tcn cutre obcjectivo que nac seja r.os

trar, en face de outro secter, a unidaie de pr.blen s,e para-

lelamente de solugoos aolicitadas ,existente nc fencucne c du-

cativo)
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Na Smtese Histôrica, prccuráuos dar una ideia da

posigão da educagão física en relagao a civilizagãc e, p.r con

sequência, â. Escola. Disscnos depondonto osoa posigãc dos ccn-

ceitos e ideologias, conc dc grau dos ccnhcciuontos
,
e rcfmi-

mos,de nera actividade instintiva atc ac actual conccito dc

sentido formativc global, as situagcos o vieissitudos cjorquo

passou cste sector da cducagão, nc: sc.u.r.. oremrado ccec tal.

Disscmos ,t.anbén qu _
. en alguns paí.eos^a educegão fí-

sica conscguiu a sua prineira grande vitCria: c accsso
°

esco-

la. Actividade básica,quc. de há nuito sc i::punha integrar,

teve que fazer juz ao seu valor, inpond;-3Q pelo tmoalho dos

seus grandes inpulsionadorcs. Nae lho bastcu, por6.^, o reccnhc

cimento dessa necessidade para acodor a Escola. N?x bastou tan

bém o seu crcscente valor educativc e científicc. ?ci neccssá-

rio venccr toda uma tradigão, luta en quc ,
at' hc jc ,

sc dcbate.

Mcrce dc inpulsc dc una scrie de idealistas e rcali-

zadores, acabou por suscitar
c interessc eo Sscado, o qual se

enponhou na . sua expansâc e accitacãc Tcdcs os paiscs ti-

veran, cn coocas diferentcs, fascs intonsos de prcpasanda, re-

fornas, realizagoes.

Dc interessc c basc fmdancntc vinculados n. scr hu-

mano, activo pcr naturcza,
contmdc con o fmtc apclc dc seu

instinto lúdico, reconhccida já c apciada eclos pcdcms públi-

cos, a cducagae física debate-sc ,agcra,nun
crcblena: mulica-
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cão. Mais una vez o concoito filoscficc sorf o dotcminante

(aspecto político, ccononico, religiosc, sccial, influcncian-

do-o) En face deste se dcscnrclarão as técrTcm.

Todos os países,agindo sogundc m cmjunto de uútuas

influências, procuran organizar a sua elacemc física, cn csca

la nais ou acnos pcrfcita. (40)

Ministcrios, rcpartigoos , institutos para a fornagão

dos ncstrcs, rcgulanentagão , inspccgâo o ccntrolc, rcprcsentam

a acgao cie plano nacional, a qual so m_ rcxiua lc orccisar T

doutrinas e técnicas.

Dcntrc a cvolugão dcstas, salicntr -sc a influonte

corrcnte da "ginastica científica"
,
oriunca da Súccia. Os cen-

tinuadorcs dc Ling, en todo o nundo, cor.suoceudc a mprossão do

seu últino c naior doscjo - a scria cmtinuidudo do seu esfcr-

go
- expcndcn e aperfcigoan a ncva cicncia. HJAL-vLiR LING, fi-

lho do grandc idcalista, torna-sc o verdadcir- fundadcr do sis

tcna idealizado por scu pai'j(4l) Tbdæ os paíces sc f rc-u a "influcn

cia succa", a qual inprincn nodificagcos o intcrprctagocs. ITo-

vos valorcs, uolhoran, inpulsicnam c nudificaje as bascs cicntí

ficas langadas, dando-lhc a exercssãc da sua oerscnalidadc ,co-

no dos scus conhccincntcs. Citcnc-los nuna brcve eassagcn, dc

entre outros: Elin Falk, Maj.a Carlquist, J.G. Thulin (Suocia)

Elli Bjcerksten (Finlandia) Nils Eucl: (Dmaomca) conc aquolcs

c' •

^ ^f^^-.fif-o-q -ũs influoucia trcuxcrau ato n_s
cuna tccnica c íntcrprocagcob

.._...x& x_.__xu.

A influcncia do sistena suocc teve dcis smtidcs: Un

cono baso científica, pcmitindo una adaetagãe
>
idcclcgia cdu-

cativa de cada povo, cutrc
dc acoitagãc pura e si.Tcs, ccnc
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dogna, cono única possibilidadc dc scricdado ne caepc da edu-

gaqão física. Assin uns lhc uru vida nova, ccno outr~s lho

deran pura frieza cientifica, ainda que bcu mtmcimada.

Outro aspccto da "influmcia succa" fri a rcacgão

que provocou nalguns povos ,
cca; scctcrcs, oc eu ; a sua acoi-

tagao nao foi inediata. Nachtogall, con sou prccíci0,c uom-

dou a rcacgac na Dinanarca, cono Hcbort c c :;rarTc r.áclcc que

o rodeau e prccedcu sc uantivcra: Se.uore afastai:o baseados

åssencialncntc na inadaptagao das suas t'e.aicm ac tcnperao.cn-

to do povo. Porcn, a sua forca
, fruto h valcr inc.o':\ul, 1,-

grou inpor-se. Kundsen intr'-.iuz, na Dir. aaarca, as baecs dc

Ling, a quc Nils Buck von dar una intcr;. rotagãc _rigm-T "nãc

cono un novo nctodo nas cono u;oa fcma re va -'c trabalhc" (que

en tantc inf lucnci' u a nosso actual girc.stica voluutoria) uais

activa, nais viva, dcsps?rtando uc mticeute n?.i:r prazcr c in

toresse. Os francesos pcr scu lado, rc canpc cscolar, acabarar.

por accitar as linhas gcrais dc Ling, (ccno tiv;o::s atc
, ocasião

dc vcrificar pcssoalncnte ,
ne oassado C:ngr:ssc Latino ::: Ma-

drid.)

Citados cstes dois casos ,cmo oxenoTos típicos aponas

dovenos aincia rogistar a cxistcncia dc várics sistcnas diforcn-

ciadcs. Alguas ,dc "basc arCistica" ligmle a cxprcsmo do novi-

ncnto a núsica (Dalcrcsc c o tao eu voga Ucãau) nã. constituen

mm

proprianontc reaccôos ou ooosicccs.

Una luta,-crír.,sc -csbo ;a „j" rvfcriia c tra~ada a:

estudar o sôculo XIX: "a luta cntro a ícrc.acac acdasUica o a

i
•

~

j;nrt .^iîrn ~^.-i_o aeiva e o c soiri _• c coL'.c .1 . iv ;
, en—

aplicagao, a discipima ^ac.av.
o
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tre a ginåstica higiénica e o dcspcrtc gímicc". (o)

A scgunda corrcnte ("agcnística atlotica") é atri-

buida å posse de una forga essencial, csicol'pica, c instinto

lúdico. As suas possibilidadcs oducacivas sã. cc.nsidcm ias oom

ncs
, porquanto sc ccnta con o intcrcssc rofmdo d; sm, a

sua adosao. Conc dificil so torna a saa eiotmatizaoão

criagao dc una tccnica racionol. Intcrpretadm ccm ccrrcntcs

opostas, constituirão duas corrcntos difcmotes, dois cencoitos

de disciplina, dc educag.ão, duas fil,;scfias.

Porcn, os cxeooplos ccncrctcs fomccidos por Elli

BQcernsten , Nils Buck, Carlquist, p.r suas fornas de uliceĩo,

cono por sua doutrina, ::ostraa-nos nãc sercn inccuciliávcis as

duas corrcntcs, quc 6 possível dar ?.o cienticicm do una a jx-

prcssão dincuaica o atractiva (pcrtajitc grmT fcrga cducativa)

da outra. A este-s cxcnplos ,haverá a juntar as tcntativas uais

recentes (en quc 6 justc destocar franccses, ?±c:m\cs
,
e aucrica-

nos) eara sistenatizar os cxcrcícios da segunia ccrrcrto, cx;rcs

sa, nesta forna, pcla Iniciagãc Dcspcrtiva. Igualmntc as tcnta-

tivas dc "uctcdes nixtos", cnsaiadas cc mitc dai?e as cceiigôos

precárias do canpo cscolar, per alguns pcrcumus, s~c dc a33i_

nalar.

0 problcna foi cc ;opr_?en;Iidc pel:s legisle Icros , pc-las

"autoridados" da educagao. Eu Portũgal,a Imcmgã- Dcs. mtiva

tonou seu lugar na Escola, uo lugar curicec na vcriade, pmquan-

to o conquistou por una csp'cio dc "nística" ,
isto c, roconheci-

ncnto da sua ncccssidado e da sua fcrc<o,scu quc , paraielmmtc,

lhc fosscn outcrgadas suficientos liulm tmnicac, cm; pedam-



.

WOĨAS

SOBRg_BDTO^lQ_JísiCA._ ^

gia. Estudada a csscncia o c valcr cducativc d: jcbe , ostud.,-

das as nornas gerais, qucr do crigci. cic-r.tUic- — •-. ™_

gcn pedagôgica, quedaao-nos porante o pcmmcr aplicagão, na

pobrcza de conclusocs positivas, ao quo mu c alhoia a ocuca

cxequiMlidade prcporcionada _.clc roferido hcrárie "cmouista-

do:; (assuntc a quc voltarcoos) . p~, so j0:13C ,
_;.

? quc 0

problcna ou c ciefoito 6 aocnas ncssc, ;ocumc; c:: teclc o Mun

do sc cvoluciona ainda nas baecs dc lirioa geroi , (dcutriná-

rias ou tccnicas) c se gravita nc caopc da cu .ri.umtagão,

das tentativas, (nc aspecto prático).

Tcnos portanto:

- Neccssidadc de ginástica científ ic ^

- Necossidadc do rece.rso ao valcr oduc^tiv: Am j g. . Ginás-
tica e .jogos^o despcrtos, as duas Tlcuicas, basc da

nossa fornagão ,
ostão ocis exprcseas. ;og -.]_,j ,_ ncceS-

sário acrcscentar:

- Nccossidade dc dar,_ac primir. sccror, algc io iutcrcssc,
da vida, da a^tracgão, portmtc la accitagac, contiie no

scgundo, se:i perda das suas caraetcrísticas cimtíficas,
racionais.

- Ncccssidadc dc dar, ac sogundo ,<o uaxin; pmsivcl da scria

sistcnatizagão c crganizagãc dc _rincirc, scu pcrda do

seu fortc valar oducativ. .

Estc o grandc problcna da interdopen"mcia (nos prc-

ferinos, talvcz, por razocs tdcnicas, c tcrno paralcTisac)

dos dois scctorcs. Intcrdc. ondcncia ue cuu ocluoativc, para-

lclisno no canpo tocnico, com ns "direitcs" adentrc da osco-

la. E isto, atc quc ncs aparcga rrm sé notcic, .

rofuud; c so-

*-
/ -. -.

■

_
•

rio, contidos os clois, as;.octo quo _. .«_ - ..*._. -~ .^oo^ir.

Não por tenor do carrcs^r,rcs ncsscs mbrcs frá-

gois de esoolar,as afimagcm foitas, nas pcl. i--sojc dc ihos
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dar a nais corrccta oxpressax ,cono autoridace,do alguns Lîos-

tres da oducagao física, danos-lhe a oalavra ,por curtos aas

expressivos períodos:

1 - Penna Marinho :

+.*„„*„ "Oricntagao da pedagogia: - scrá, no ca.epo
tecmco, a procura do aperfcigcaoontc na form m* -dic^r,
con o rcsultado nais pesitivo, os princí Tos da mdmogia

(43)
a ccnsûantG os valorcs da pcdagcgia fiÍcs'fica.

2 - P. Vincent:

"A podagcgia Icv, sorvir-oc dcs ormossos

variavcis cen os tcnpos, os noios, o camcter'c o te:i-

perancnto daquelo que ensina o daqmlc quc
*

cusinadc.
Ainda oiais, cstcs prccessos, Tvce viri-.r t?o:bo:o c.n as

razoes^e estar do acordo con c ospíritc ooral, c .... a

consciôncia colcctiva dc pcvo n. seic dc qual a pedagc-
giia excrcc a sua acgão". (4-4) .

3 - Aguayo :

"Sob a influcncia das ncvas d_utrinas poda*■
mm

" O^ogicas accntuou-se c caráctcr eiucativc de

e oste obra receptiva ec: que ,
cle nculc passivo, rdati-

vanente inertc, a crimga aJquiro o eu_ c uostro lhe

transnito, e sin proccsso de aprondizagcn ,mforgo di-

rigido no scntido da fcmagãc ou r.odificagão da condu-

ta hunana. De acordo cm esta dmtrina, c aluno apren-

de por si; c a fungão clo nestre resu:oe-sc en dirigi-lo ,

oncaninha-lo^c cstinulc-lo nc dccurse da apr^ndizagen.
Por esta razao nuitos peda_ gistas coutcupcrar.ocs en-

prcgan en vez das oalavras didáctiva e .octodologia,
a oxpressão dirccgao da aprendizagoo., Con; .uais prc-

cisa o adoquada" . (4-5)

l\ - Jcrring Willians:
. .

"Encaeiinhar a Juvontude joro una viri-

lidade ou fcninilidadc rcsponsável ou
.

ara cs nívois

scciais ou forncs de cc nduta,senpre fci.a uissac dcs

aduHos para cu as criangas. Dentrc destas linhas de

conduta - física e noral - pcdou onccntror-se fcntcs

e propcsitos dc educagão física: adostrar a inteligcn-

cia dosenvolvcndo os sistcnas crcmicos, er.sinar dcter-

nidas destrezas increntcs a natureza dc m.ivimo,_

actuando scb c inpulsc de ccrtcs rcouonnentcs SoOiais;

e nodclar a juvcntudo cara que cenpremeo, mtcrprom

e nolhore as nornas de cmduta aorovadas x.elc sou grup

(46)

T- - •!
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- Ferdinand Horåk:

"Por nuito prcciosos que sojan os r.evi
nentos construidos, dc forna erccisa e fins correcti-
vos ou proparatcrios (oducativos) cxigou- ser Tcua-

nente conprccndidos pclo inciivíduo ou: cs cxecuta,
quanto ao scu cfcitc e a forna exacta que cs cxccutar.

Doutra foma, olcs ccnstituon una uatoria de naturcsa

abstracta quc o aluno, atc a idacle dc 14 anos, concebc

cono un trabalho aborrecido, sonãc o.osue cone un caori

chu pcssoal do cducador: ce qealquer dos casos, ole

nao gosta dolcs c executa-rs seo: irTercssc, ccntra

vontade, ncão lhe "dizendo"nada." (V?)

5 - Gilda Ronero Brcst:

"A cducagãc física dr/c tcr co;:o

oonto do rofcrcncia a intcgralida.Ie da pessoa hu:._ana.

Educar c fornar, csto 6 o objcctive funi uuontal c o

cixo cic proccsso. Una cducagao física c c: .bjectivo
núnoro un provcnir c salvaguardar cs as; octos rofcren

tcs â postura, a suudc eu o
■

rendĩucnto fíeico, nao

cunpro con a sua finalidadc, dcsvirtua c oeu sentiT

o cnpcqucnccc o linita o scu ânbito ao ecmcntc bi:-

lôgico oclo quo, de fma alguua, ;u !_ sor chanada

cducagao. Prcventivo e corrective sao aspcctos sccun-

darios contidos na fomagão nas anplo.eoutc su^omdos

por ola:
- fornar 6 uuito nais quo ^rcvcnir e salya-

guardar. A escolha dos ueios nao dovo , pois, partir

C-êssc~princípio fragncntáric uas sm d ermcipio

da fornagão intcgral hunma.

Os neios uais valicsos sac os que, scoidc naio efi-

ciontes para a educagao física, sac, a_ .._sm tenp.,

os mais significativos e oferogan :o?.i-r ccntouoo ira

a fornacao onocional, intoloctual c social d_ o alims.

ĩîåô'qûêrûnos quc HOJE sc pcssa sustcntar quo a pinas-

tirfi en aualquor das suas fomas, sot]e a„D .. o .~

teda'a^cagL fisica, pcis iste pressup e quc a

ginástica 6 a única forna quc ",; .;.« f;K-r
. qiu.

os outros so apoian ncs seus resultn ,o . s-

^
secundfrias ou oon?le.-aontarcs. 1=-, s.ri.. ..eitar

tanbén fragnentadc. o ser hunano. m^)

6 - Maria Luísa Bonafontc :

„DcvWr
„ cduc,,,-tc fisica sa-

tisfazer as ncccssidados prcsontes o_
futuras da crian

Qa, dcverá ^id.rar
, -senv

£1.
...

L mrola-
volvinento notor, ..esc.-v i"-

ccoshunanas" (4?)
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7 - Elli Bjorkstcn:

qpwa(1fttl r

::Pcnh?eoos dc- oorte t;d; c cc Tritc ccn
servador c vcrcnos ouc a gimsti-a o,^t,.ol r

-■>

--jp^o"
por principios inconpotívois cm -

c
— ^; ^-^dcr"-1'

dn educagac. Mais vida nc -scnsancntc
, ^is'fí- c -tu-

siasno, uais soriedado nm. trab-lh" C'mcimc -^r^
clevar nosso idoal e o rcncvar oratic-mntc

, cis, o

quc prccisanos para abandonar os caoinhos que trilht-
nos dcnasiado tcnpo" (50)

8 - Maja Carlquist :

"... Trata-sc do crior uua oTr.'stica
escolar basoada na alcgria 0 na liboriadc io ncviucn-

to, na ind-ciatiya pr'pria, na auto- lirecgãc. e aut -acti-

vidade, una rirastica que cc.rrcsp nda acs Titû.m da
nova podagogia 0 aos intcmsses cla criarga.

a disciplina parte, cvidcntencuto
,

d.o o.ostiu
,
r.ss . s

alunos devcn tcr a inorcssã cT sor dui'S abeclut, s das

suas acgoos 0 das suas ioiciotivas" (;l)

9 - J- G. Thulin:

No quo rospeita J orden ela q..al se de-

vem efectuar os exercícios e os me cs dciicodoe a cada

grupo, considero que é necess^rio csforgarno-eu e por

aplicar o princípio 'o útil e 0 apradoc'cT' e a corheoT-

da sentenga 'a variedade crocura o roo.uso no tra alho
•
:

e mais
, que não é necessário coiisa-rar au; tenpo oue o

preciso aos movimentos ginc.sticos coustr.Tios e, en to-

dos os casos
,
nunca nais de 'netade da ligão. iia crática,

para a ginástica construida esmlar, isto r resenta un

pouco mais de tempo no inicio de u.o tcT.u.-stre
,
c-ara os

princioiantes ; depois podereuos redusir a uu qu-artc de

&ora ou dez minutos .para os ginastas ben fmaados e trei

nados.,; (52)

10 - PerMHenrik Ling:
"Excluir da educogao fieica toda a

distraccão do esoírito ■:- cferecer âqueles q^e a^omticam
aeenas 0 trabalho rebartivo e severanente cieneífico -

equivale a matar a alma da giráocica. (53)

/ ...

Definindo a nossa atitude:

I - Legar intanglvel,

na Escola, â profunda seriedade da giráscica cieutcfica, in
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terpretada num plano expressivo, nacional e hunano (ccno o pr

prio Ling a cencebeu) e nao ccno fria medicagao cientlfica

(lugar a esta, também, quando necessária).

II -

Lugar a aplica;ão,

â valorizaqão, â experimentagão, e ao estudo das formas de

"jogo educativo" contidas na iniciagao deeportiva, justifica-

do já pelo seu reconhecido valor, pelas suae conquistas.
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I - JU3ĨIFĨCACÂ0

Este Tema refere-se a aspectos de aplicagão. ;;ão

representa, em si, ema conclusão do trabaleo anterior. Cedo
'

também, no grau da nossa formagão, para fazor afirnagoes peremp-

tSrias ou tirar ousadas concluscos.

Tudo quc a soguir descrevonos, !•_ ceråcter experinon-

tal, tem o scntido de eotudo quo não d; ov:ntura. 'Cuas bascs

foram honestas, como honosta foi a atitudo t:nada eonprc que

reconhecemos latento o orro. îiåc partimos dc una ccnvicgão

imutável, mas procurámos analizar as divcrsas deutrinas e con-

ceitos, no devido rospeito das opiniocs alheias ,e:-cprosso na

sua pronta aceitagão ,quondo reconhccidas c.ec ccrao,

Tambom procurámos o oxemolo e a cx.nridncia alheia,

nao como um plágio, mas como um prifícuo ensina:.onto.

Aquilo que descrevemos ,
oriontaclos per um c-spírito

de síntese tanto quanto possível positivo, nas nãe excessiva-

mente incxpressivo , representa ,simult?Ci.. anerte , conviogac, con

clusao, como posigão actual das ncssas idoias c conhecimentos.

Quando entramos em aspectos de aplicagão,descreveuos

nosso"ensaio exporimcntal" . Incluindo cncora refercmias tocni-

cas, fazômo-las mais oara compreuosãc da cuposigão uo.a vez que

tratamos uma ouest.ão de princípios e não de tccnicas. (estas

fåcilmente adaptáveis aos priuoiros).
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II - AS BASES

a) Tudo o anteriormente estudado e referido, censtitue
base do que ora descrevemos.

b) Como aquilo que estudanos no Curso de Prcfessores ou

como preparagao acessoria oara o nosno.

c) Como os ensinamentos da expericncia, encora tão curta,
que jå possuimos.

d) Como cs erros cometidos.

Dentre os princípios c idoiao dotcrniu'ntes ,citanos:

- A professada ideologia da "Escola IlvVi"

condicionada as

1 - conceito nacional escolar

2 - necessidade de evolugão do for.oncnc escolar

3 - condigocs didácticas

Dontre os"princípios nevos"
,
frisuios:

- Actividade, como esseiicicmumeoa c ccno base

para a educamo

- Psicologia, como base tanbon; cono esclareci-

mento para a forna de aotuar e os

meios a escolher.

- Centro de intcresse ,-como factor oe adcsãc e

motor^para a acgao e ccla-

boragão.

- Individualidade ,
como necessidade de mspeito

e sublinagao de uma personali-
dadc nascc-nte.

- Socisbilidade, como factor civilie edor, uoces-

sidede do c-neci':nte respeitc

nútuc e col.Tcragac; d-vor dc o

fornar na cscola (na ccnsciôncia

relactividade da n:ssa acgão) .

considcrando a intcrdepcndôncia dos factorcs e erccurmdo os

meios para os exercer.
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III - OS MEIOS

Falåmos do conjunto do meics, agrupmos eu sistenas,

fruto^ de doutrinas. 0 seu debate, cono a sua a . aronte omsi-

gåo, até ao sou paralelismo nc. acgão educativa a exorccr. Colo-

cámos na posigao ôustamente conquistada a "ginástica cicntîfica",

humanamente intcrpretada. Frizámos a sua iusuficicncia rclativa.

Elegemos a Iniciagao Dcsportiva, ,já rcccnĩ. cida,mas ineipionte

ainda, como o complcmento da acgao educativa a e:o rcor no nosso

modosto mas valioso campo: a "caucagãc pelo exercíci: físicc".

Foi
, pois ,

no plano da Iniciagâo Desportiva que situa

mos o nosso Ensaio.

Suôestae e ensinamento prceiosc, rcceeonoc- ao cntac-

tar com uma rcalidad.e - o trabalhe do Josc Esteves. Dcsonestos

seriamos se nao o rcferissomos.

Citada a dificuldade existente na sistonatizagão dos

"exercícios de Iniciagcío Desportiva" , porigosa até de lovar a

um extremc -

por conduzir a porda do scu espírito - mais rcal-

gada fica a posigão o a nccessidade da ri-'-stica analítica.

Como escolhcr os mcios para orgcuTzar a"c-ducagâo pclo

jogo"? 0 problcma 6 mais dc ob.icctivos do quo de moios. Imensos

manuais apresentam-sc repletos de "jcgos educativos". 'euo ga-

rantias dc continuidado ,
de estabilidade c m_me.j ozionto, nos

da essa dispcrsao? E quc possibilidaaes de sietenatizogão?

É,pois,nos desportos
- cou forte base psicologica no

deseôo de imitagab e aproximagSo da actividade do adultc -la-

tente na crianca - quc dcvemos ir buscar c c:njuntc dc :x.rcí-
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cios, de meios ,para a nossa acgão.

Assim, pela

- redugão
- análise

- decomposigão
-

sistematizagoo

de alguns dcsportos-base , obterenr s as pcdras para mauiojar c

identificar ,com plasticidadc e progrcssão (tanto no aspocte

fîsico ,
como psicologico, como educativo - ccu pcrfeita udnpt..-

gao å crianga) a nossa acgão, c ,ao mesno to-noo ,ccntar ccn a

colaboragão dos jovens na sua formagão.
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IV - 0 MOTOR

Vamos para uma acgao em qac precisancs scbretudo do

-

interesse
- e adesão

da parte do educando.

Como base, motor pgtentíssino
, touos c instinto lú-

dico. Porque desprezá-lo, porque não o aprveitar esublimar.

Nâo vamos repetir o muito que estudanos sctro o ,jogo,

mas sim recordar que ;

- e instintivo

- é ostrutural

-

corresponde a estágios da evolugão huinana.

Ele 6,

- a vida séria da crianga
- o contro de interesse, a coisa naie inp-rtantc
da sua vida.

- o seu "trabalho" (a crianga brinca, joga.
porquc nâo pode ainda realizar trabalho Scrio)

estando o factor aprendizagem, prc-exercício, contido neste ele-

mento,

Os educadores moderncs (e porque nãc alguns cntigcs,

para o que bastará rocordar a expressão Ludus Literarun, dada

a escola) estudando sua basc profundcjnonte psicolégica, utili-

zaram-no em toda a técnica educativa (para o quo bastará ci-

tar, entre outros,o famoso Mc-todo Docroly).

Excelente meio para ccnduzir a cri"nga, "vida s6ria"

em torno da qual se formam c gravitajn as scciedados infantis,

descnvolver-se-á - a não scr aproveitado cclo educalcr - a nar-

gem da escola, incontroladc c peripcso. P rder-se-a, assin,
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voluntária ou inconscientemente
,

c nais podoroso dos rruuf.s.

E perder-se-a também

-

aceitagãc aa crianga trazi-
da atravds dc jego

- c controlo da sua acgãc c

fcrnagão .

Por sua voz, a crianga, entregue ao "jogo livre"

rica de sugcstoes mas pobre dc realizacces, acatará pGr sc não

fixar numa forma do actividadc, por não evoluir.

Sem organizacao, mo havcra"bm:;des 30gos,., Psicol'gi-

camente incapaz de síntese e coordenagoes ccnplcxas,a crianga

ficarå em jogos empíricos. Socialnentc r.ao coopo-rará co:i scus

camaradas ,prcdominando o choque ,a agrecsão e o despotisnio.

A sociodade infantil livre tcrá, ccnc c-aracterís i-

cas:

caos

egoismo
violcncia

Mas a sociedade infantil cxistirá sempre. Ccnpetc ,

poiå, â escola, chamá-la a si, intográ-la, organizá-la ;n ncl-

des adequados, proporcionando-sc-lhe assim, rara opcrtunida-

de para realizar "educagao social" .

0 exercício do jogo da nscola não d, do fcrna alguna,

uma fuga ao trabalho. Ele é una fase de "trabalhc infaneil" .

Convenientemente exercido, passará acs graus scguintes^ atc

entrar,sem imposigão, naturalnontc ,
no tratalh: adulto.

Verificarcmos quo o .jogo:

- aiuda ac progrcsso da pcrsonalidade
- aáuda ao dosenvolvineiito das fungoes fiei;l„-

gicas.intelectuais
e ncrois.
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Como nos proporciona:

"

vidådeÍbÍ1Íd:id0 maÍ°r dG ccrit~la* a sua acti-

-

o seu mais completo conhccincnto
- a possibilidadc naior de actuar scbre a crianga
- o seu molhor enquadramento , dada a sua cbr
adcsao .

e que reforgamos com as palavras de Decvoy:
"Paraa crianga. en particular, a educagão nâ: ten intcresse
em si mesma, e oara ela apems un instruu.nto p-ra rcsol-
vor os problcmas praticos da sua vida quotidiana e rali-
zar os seus objectivos lúdicos (1)

a que juntamos Kerchcnstein, con o sou

princípio da actualidade : "a mclhor foroa de properar a crianga
6 trabalhar na satisfagão das suas

necessidados prcscntcs io desenvol-

vimento" (2)

Rcferindo-se å utilizageo, ao . xorcício do ,jogo na

escola, Claparede (3) traga a "cvolugão do Jcgc ac trabalho" :

jogo primitivo - jogc psoudc finalidadc -

ccupa-

goes
- fim lúdico - jogo suporior - trabalho su-

porior - trabalhc dc uôveis intrínséccs - -craba-

lho dc môveis extrinsecos - curvoia - trabalho

forgado.

criticando o clássico e deficiente "curto-cicuito escolar" :

jogo primitivo
- ,iogo pseudofinalidade

-

ccupa-

gôes - trabalho forgado .

ao qual Mauricc Boigey faz o scguinte ccnentário, roforindo-sc

ao ensinc secundário:

"Sao trabalhos forgadcs aos quais nenhur: hcnen nadura que-

reria submeter-so durante seis ou seto ~c.cs
,
nesno quc

lhc dessem aoessc a nais brilhantc carrcira" (4)

É em fungão da "lei da actualidace" ,
ccuo da "lei

da adaptaqao funcional" (Claperedo) T}iu diz :
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"a acgao descncadeia-se desde quo soja do nnturoz*
a satisfazer a neccssidade ou o interosse dc

—

-

mento" (5)

que se nos poc o problcma da ESCOLHA DO JOGO,isr; c, a necos-

sidade de o graduar no sentidc dos interessos actuais da crian-

^a, da sua "idade do jogo" . Para refcrir oota, recorreioos a

Chateau (6)

J0G03

I - Sem regras

A - Da inteligcncia
concrcta

1-Funcionais

2-Hedonísticos

3-De oxpleragao .

4-Dc manipulagâo

B - Afirmagão infc-

rior de si_
1-De dcstruigão
2-De desordom

3-Do importancia

II - Com rcgras

A - Do grupo

tário

scgmen-

1- F.igurativos
a-De imitagao
b-Dc ilusao

2-Qbjcctivps
a-De ccnstrucgão
b-De trabalho

5- Abstractos

a)Dc rcgra arbitrã-

ria

b)Dc proeza _

c)De compctigac

B - De coopcragão

1- De conpotigão
ccoperativa

2- Dc rcgulamentag
cstricta

a)Dangas^
b) Ccrincnios

SPOCA DE APAP.igAO EPOCA DE FLORAQÃO

1 cds 12. infâjicia

13 inf. 13. inf

ía.inf . 13. inf .

1-- .
"

fim da 13. inf.

13. inf. 13. inf.

23. inf. 3-. énf.

23. inf. 3*. inf .

3a 13. a 4§. inf

fio: da 1©. inf.

. 13. inf.

3 anos

da 2â.inf.

23. o 3L- inf

ol

123. c 33. inf

e 4-a. inf

fim da 23. inf.

firo da

fim da 23.

_

—

. _l _. _ •

fiu 23. inicic 33
^ " i

3'"--

>.
^ -,

•■ - z '_ ! nf

3*. inf.
43. inf.

11: <j. . ^
_
3. iuf.

! fiu do 23. inf .

133. e V

133. <~

inf .

inf.
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acrescentando a sua conclusão:

"o oogo infantil não podc scr contid o en seccor;s-est an-
que, pois, tal cono a infancia, é~uua m7s
tudo,um_per?etuo ascendente Para o 7.duĩto?"'JÔSar^ara

. . n

a crianga, e adoptar tudo que está ao sen dcau'd^
actividade,dos oogos, do adulto."

Assin, podcnos rcsunir:

- valor fornativo d jogc, dcoendonte da su

perfeita adaptagae psice-fisi: l^ica a

fase correspcndcnte io descr.v- lvi~ uat: in-
fantil.

- jogo do coopcragac (j g scuial) eurcuid'
no liniar do onoinc socur. i'.rio - 9 a_.os.

- neccssidade de considerar c s._r.tile o.icui-

dcnto do jogo infantil, camiiihand, para a

actividadc,;para o jogc dc adulto, d.ndc

nccessidadc dc lhe d-ar esce ..vclugão o não
una actividade desligaci^ u susceptív_l de

o infantilizarooais

tudo em favor dc una nais frajica aCeTtag~c,c uc .; asibilidades

de adaptacão.do "tjogo graduadc nc sentido ao uu cu nTs dos-

portos coloctivos-basc
"

,
dc quc fi z e z:o s ap o 1 . ;T a . ( 0 que ,

s end o

importante ,nao cra elininatcrio deeso utilizagão ,pcrqu?nto po-

deriamos fazer chegar formas primárias, relacionadce co.m os

gestos desportivos desses nodalidades, ac nívol dos ar-.U3 j_^_

feriores na escala do g°Sc
" assin, por oxeaclc

,
uo.a tecnica

de langamento pode ser transfcrnada faciluoite nuu .jcgs indi-

vidual de conpetigâo ou de prcesa,arctericr,cortauto,r_ . rofori-

da escala,ao jogo do coopcragão e o que sc cnc.ntra essa noda-

lidade).
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a) Em tomo do interesse pelo jogo, vai forrar-se a socio-

dade infantil.

b) Necessário se torna preparar-lhe uo. enquadr?conto, para

que possamos exercer a ncssa acgão cducativa.

c) Esse enquadranento ncccssita, ?ntes dc tud..
,
ser Toqua-

do, e nao imposto. Para isso, prcsune, cccre essencial,

adaptagão c acordo psicolôp;ico. Est uuc referinio o liuiar

do ensino liceal, o prineiro ciclo,no gual situáuos n sso

Ensaio .

d) Frizámos que a crianga í incap:s,p,r sí s' ,de se organi-

zar. De modo que acoita, de bou grado, a nossa col'ur'i-

gao, porque vai ao encontrc dcs sous intcrosses.Dai faci-,

lidades para o enquadramento.

e) A nossa organizagão doverá presunir uc.a planificaccu> ge-

ral, quor dos neios,quer da -.eciedadc inf?ntil« De um e

de outra ten de scr feita uua pregressâo, uue aprenlizagen:

- técnica (dancs uz: exc.uplo ne caeítulo pro-

prio)

- social: que a se&uir encaranos.

A - Planificacao ĸeral. Progressãc.

Em face, de una ideia geral, conegános a fazer,ac

actuar con alunos do prinoiro ciclo, una fase de c.prendizagoa,

em planos privados, con a imediata e correspcndente actividade

física.

Dentro dc cada ffuraa, procedoucs o:

a) Divisao en quatro prupcs artificiais, tunto

quanto possível fisicarence cquilibradcs ,
ini-

ciando o trabalho:
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1 - Ensino do gesto técnicc na sua forua siuclos.
2 - Ensino do gesto técnico on f-imn c,-.->itiv, rindi

vidual e, logo apôs polectiva)T
*

~ C

3 - Pequeno "jogo global" con inposigac, c-- rcr- do
refcrido gesto.

* ' i^~, -o

4 -

Introdugao de una "regra disciplinar" , ccne regra
de nogo.

' &-«-a

Realizando esta acgãc con vários "gostos b'eicos" dc una

nodalidade .

b) Apôs uli curto periodc de activicoade, nãc arcnas c u ox

obáoctivo dc aquisigao de un conountc ic "c nheciuentos

técnicos", mas tambôn para una estabilic- g~o dos gru^m,

introduzinos a prinoira:

5 - "Competigão reduzida" en que sc ro;:istovru a xio-

tencia dc rcgras;
- tccnicas (controle do o-eto)
- disciplinares: apr^ oeneadeo, intcnoional-
mente de forua indistinta T.s priu.Tras,
para pcroTtir e criar a" iisciplins do

j ogo
"

para uua ne lh : r eai qu
:
r i li e ade ,

ccmo nnbientc para a acgãe edueativa.

(roferian-se a: ccntacto possoal, ruido

durantc o tjcgc. A::bos punidos con a

cxpulsao por un niuuto) .

Através desta pequena conpctigão entro os quatr: grups,

introduziam-sc as priiieiras fungoes: chefes, ártitro-s e dole-

gados, ainda sen grandes exigencias.

Assim:
- o chefe (eleitc) tinha fungoes pouco uais que pro-

tccolares; ccndusir e fazer^alinhar os

jogadorcs, pedir substituigao, ctc.

os árbitros (voluntários subnetiaas a uua prcva
"""

sinples) tinhan, pela sinplicidadc

das reoras e n:ssc osclarociucnto
,

facilitad-oo as funoôes.

o dolegado (escolhido) tinha ccr iuugão o siuples

registo dc tcnpc e c- rc-sultado

Esta reduzida cxigcrcia tinha couc objcctivcs:
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- Sinplificar a sua accãc, ovitando-lho c insucessc
(fundanental)

- Evitar a natural tendência a preoctcncia. R cusir es

pontos de choque pcssívcis cntro cs eloucnrcs dos

grupos.

- Auscultar qs prineiras roacocce do ~r:cc,peru:t; a

diferenciaqao do eloncntos.
'

c) Mantendo a fornagão dos grupcs, prisseguiu a actividado

6 - Ensino de elenentos de táctica: ocr^oTo de pequ-.n s

jogos aprcpriados, cono por intrcTuoũo do uua n.va

regra (regra táctica) na "ccnpetiga: reduzida" ?nte-

rior ,tornando-a mais conplejca.

7 - Ensino de novas regras, co:o reopoctivc
"

j ru de c.ntro-

le" ,este sen aspecto do coicpctigâo.

8 - "Conpetigâo rcduzida" uais coroleta v±- a antcrior,

jå con observância de pornen,r-3 tácriccs.

nesta tornam-se nais conplctas as fungôes de chcíe
, rrbit.ro c

delegacb . cono surgcm os elcnentos que ,
tol ccnc 0 árbitro

possuen grupo mas nao exercen as oua.s funeôes e.cclusivanentc

dentro delo, nas en rolagao a toda a tur: a:

inspector do equiponcnto (eleitc) que \urifica os equipa-
* ~

ccntos, incudind: do ôc;;rr quem

não estiver eu re~ra.

chcfe de campo (escolhido) que se^lirita a faz:r a veri-
____

-fiQngôc das narcacocs c_r.c a ^r.uasrissao

de crdons ou d.terniuo.ccos I: orientad.r.

encarregado do material (eleito) quo- so^lũoiôa ao trans-

^-
" ~"

porte e arrnnegao u: natcnal.

É nitida a seriedad.. ccne c prazcr e iuteresse ne

desempcnho dcstas fungces difcrcnciadas ,::a cequcua "scciedaio

do jogo". Os factorcs antericros são ,agcra ,
-caradcs T. fcrna

seguinte :

:r r

- Kvttar o

^sucossg. ,UUUUPvUcUr p^e, .^U-îhe
por mcio de expnc-

nornas e conselhcs.

vitar oinsuccsso:
n'ln.i ^-^*;-"-*;n-^.;rp T

. —. 3 -> /^v, 1 t ,?-.,-. o
- clara, da ne. sa p rce ,

~

or mcio ae expnc-3
— »-j— .

,
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da escolha e selecgãp dos elcoaontos. Os árbitros
por neio de un exane' en que se exige c-'u prin'rio
0 factor^autoridade . e decisao. Cs chefos, ocr uoio
de eleigoes periôdicas, no sentidc de obsorvar a

sua natural aceitagão ou rectifica.r a oscclha. As

novas^fungoes,^pela sinplicidadc , ainua son cuida-
dos tao necessários.

Resta frizar que a nelhor forna de rcalioer c cbjectivo cdu-

cativo, 6 proporcionar, de facto, a selccgão. ceuc f.azcr a

cuidada escolha9para que os eloucntos caninhen couilibradaj.cn-

te na"pcquena sociedade do ,jogo" (tão i.ou. rtante para elcs,

quer quoiranos ou nåo). Dcven fazê-lo eu u upatibilidade ccui

as suas possibilidades - os iiais d'tados m. plan destacalo,

os nedianos na nediania, os nais apag?dos disccuinaios no

equilíbrio do grupo
- porquanto, so tontaraos dar ovidôncia

demasiada a un fracc na intengão de e conpensar, or^crci. nar-

-lhe-enos un insucesso grave ,
c'auo se refriare.os denasiado uc.

"élite", estarenos inpedindo a sua evclugao. (0 fr uc polcro

ter seu lugar conpensador en fungoes que nãc oxigcu grandc de-

cisão, personalidade e deseubarago) .

Por outro lado, as reacgces do grupc
-

que
'

artifi-

cial. e efônero en torno do jogo
- ccncgau-nes a uostrar cs

prineiros erros de julganento, de crítica, que se agravanau

sen a nossa intcrvengão. (Cono excuplo concreto,presonc iaeos a

reeleigao sistonatica do un r.au chef e , por scr 0 nelhcr ^.gaãor

e 0 mais fortc)

,\
„

...
„ rtV,.,-~ nl]r, -s rrupos Se cstruturassen pcr

d; Pemitinos cntao, que . t> ciu^^

si, isto 6, quc se agrupassen a seu gcstũ, apcuas ca. as

regras scguintes:
„„_,n.n -o ---uc- r -«t:-s (c aue , alias,

- evitar que so agrup^o
,s .-----

> ^ ro-dc

nao e tendoncia nanifc3ta,o is c ... - u~ ^ies c_e

para seu grupo)
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- impor un núnoro deterninadc de elenentcs . grupo.

(verificou-se una estabilidado
, cu 4/5 dcs ele-ent s

componentes dos grupos escolhidos ne inícic)"

Entretanto fez-se a:

8 - Aproxinagão do "jogo tipc de iniciacão desoe^tiva"
(.adaptado a idade dos praticantes)pcr ncic'lc:

-

estruturagão de u:oa sinplcs base t'ctica

- introdugão dc novas"regrao tocnicos"

-

introdugao das últinas "rcgras disciplincres"
(de tipo nornativo^ r.ferontos as rc lagces de grupo
para grupo: saudagocs, aplaus- ao adv.rsério, leuvor
a un pornonor da sua actuagãc , aninar ,eu vez de oen-

surar,un conpanhciro quo falliou. Scnprc do boa v.nta-
dc estas atitudcs s~o praticadas n; início ccn ar

jocoso ou conprcuetido aco.bandc por scr pr..grcsoTva-
ncntc encaradas coe. scried To

-

Jogo-cortrole destes eloLuntcs, c :._ coloLcroão dcs

arbrtros

9 - Torneio con o "jogo-tipo" ,
cc::o proparagão o rcl oua

cs torneios inter-turnas ,quer d: p;nto d- vista t!cric<:

quer quanto a organizagãc.

Mais fungoes novas :

chefe de balneclric ( n : : :c ad o ) ,
secretário ,

cc.o evolugao das anteri:rcs, ccn cs

cuidados soguintos:

- preparagão e exigencia nais ccnplcta quar.tc aos ár-

bîitros, dada a dificuldadc o.aicr las rogr.as cou; a

sericdade extraordinária atribuida acs resultados

(caractorística da idade) . Criagae de dcis auxilia-

res para lhcs facilitar o julganento e olijar as

responsabilidadcs .

- suáestao para a escolha dos chcfes quando os c;nei-

deramos de escclha errada por deficiencia do espinto

críticc, sugestão quase senprc ben acclhida.

- preparagao dc todos os elenentoSjexplicando-lhcs ,
a

miúde e en porncnor as suas fun?.cs, afixnr.do-as scb

forna de regulanonto, etĸ.

- constantc apelo e suGcstão as f;rnas uo.is ccrrcctas

dc convívic, nas aponas nas opertunida.oS c nooentcs

azados e nao sob forna do "ligoes oc .ural
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dee) Una vez"conpletada"a aprendizagen rnuo. aspcctc oTxro

técnica e organizagãc -

ccuja evclucãc ocdnrá ter oare-

cido denasiado lenta nas sé assiu e;o f?.ce da idaic
,
ro-

vestida de uq aspecto natural - eu cerca do ciuco c.eses ,

inician-se os

10 - Torneios inter-turnas da nodalidade praticaia, 00: qee
0 convívio se transforc dcs arupos artificial: ;r.te

criados para grupos nais ostovois, ae turuas
,
Tsenv T-

vendo-se no plano geral do cotabeloci:.;_nto \j ensino.

Durante estcs ,procuráiios quc os aluncs tivessen a

nogão de que tudo era realizad p?r eles. Cen esta >. rannizac-a.

surgiu un novo tipo de relagão, o Conselho (de ■I.lega'-os e lis-

ciplinar) como a atribuigão de fungôes TsciiTinareS ,
s quais ,

cono se infere do regulanento, uran por r/s corr.nlc.

Citanos a scguir trechos d; rogu Tu. .-rte :

"Regulamento do Canpeonato Inter-luru'c de ArTb-'l de Sete"

I - Organizagão geral da prova:

12.-0 canpconato c organizado pele Cnsclh; de

Delegados, ao qual c::;p.te elaoeror 0 caleu-

dário das prcvas, scrtoar arbícrics, dwleg.i-

dos equipa dc naterial e assistente.

. «-i

22. - Cada turna será roprosentadoupoles sc

selecgoes A e B, e ov.ntialuonre (sc o^ou,:t:

de alunos 0 justificar) pcr una selecgao Cj
onr -n delegade (Ccnsclhc do Delogd.s) tno

árbitros (equipa de arbitraoen) .

32. - Cada selecgãc c.npce-so de :rze ele..oent

indicadcs pelcs seleccicoaaoree 0 inseritcc

antes dc inicio da^pr
va nc -oicoiu ^ral

entregue ao Secrotcrio dc nosua, n?c pco.n.j,

a partir da l^. 0 - rnada,altorar a sua c.uc-

sigao

4Q. - P.ealizar-se-ãe trôs séries ccn a se-ruinte

divisão:
.

_
,_

lã. scric - Eouocoo .. e r n ^. an.

?â. Scri. - Souipas C d: ã- . vo

Vr> n^ i^ ->
■

■ _L —

. U* _.
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3â. scrie -

Equipas B do 12. —~

4&. serie (gventual) -

Equipas C dc 12. ^o

II - Regras observadas:

12. - Serão cbservadas as regras cstipuladas para os

canpeonatos internos (intcr-gru; os) ccn cs

acréscinos já conhecidcs

22 - Existirá un Bolctin Go-ral de Pr.va, na ncsse do

Sccretário, que conter'u

a - Conposigão das selecgces inscritas

b - Delegado (escolhidc o ..olh.r delogadc da

turna)
c - Equipa de arbitragcu (:s trôs ucThercs

arbitros da tur.ua3

52. - 0 Conselho de Delcoados cstuearé na reuniã? pré-
via o Boletin, podendo rccusu, ccc inf.rnagão do

Profcssor, qualquer inscrigãj,
x

r razôcs disci-

plinares ou comprovada inconpo toncia pari as

fungoes propost.as

62. - Existirá un Boletiu do J.gc, preonchid: pelo

Delegadc noneadc para 0 nosne, sogundc^as nor-

uas usuais e scn c qual 0 j: co na; scrá v Tida-

do.

82. - Nenhuna equipa poderá aliuhar, eu qualquor altu-

ra do cncentro, ccn non.s de soro jcgadcros. De-

vcrao obsorvar-se as regras estipulalas sTn

substituigoes, isto 0, d:verac, Icruitc :nc:n-

tro seren cbrigatoricuoenro utilizaaos os :nze

jogadcres..

102. - Protestos: S: serâo adnitidcs c :r. ac scgnintes

razoes :

a
- participagão ilcgal do un Jogador n. cnccn-

b - Infracgão a regra 8*. d: rr.sonte rogalaaou-

c
- iStcrvcngão dc clcuentos ostraniios n; jogc.

112. ..... é obrigat'ri: c usc de equip-ento roguin^r-

tar do Liceu
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III - Normas disciplinares :

12. - As responsabiiidades ddsciplinares estãc assim

atribuidas :

a - No campo^ antes c depcis d.s enccntr^s

(ou durantc estcs, uas en relagão a

assistência) a; Chofe de Canpc.
b - Duranto cs jcgos: acs arbitrcs

c - Nas turaas ou n; edifícic 1. Liccu: aos

seleccionad;ros e cacitães de equipa, c-~-

no ac chefe de balnearic .

22. - Qualquer incidento grave ,
ui falta disciplinar,

será punida da scbaiinte foruo

a - Expulsao por reinutos - pei s arbitr:s

b - Expulsão do jogo
- ccles arbitr.o

c - Proibigãc de oarticipar r_ . jcgo
-

pel^
chefe de canpo, eo balre'rio :n capitac
do equipa.

d - Suspensao pcr jogos
- pelo C nselhe Disci-

pTTu.r

e - Expulsãc do Canpecnato -oelo C.iuTho Die-

ciplire.r

f - Elininagãe da equipa
- p:lc Ccnselho Dis-

ciolinar.

$2. - A pcna últina (f) sorá in-. diate:.:onte aplicada

a qualqucr grupo que so co.ap.rre roal,no Edificio

do Liccu, uitcs ou dep.is d.o T g- s ,
c :,o cn canpo

durante estes.
_

A pena de exoulsao do Canpoonato, sera aplicada a

qualquer aluno quc oe ceuportu Inc.rrecta cu vie-

lentancnte, en relaga. a;s adversancs ou coupa-

nheiros do equipe ,
dentr. cu fora d: canpc, cu

nesno cono sinplos assistentc.

A suspensãcporjogos,
sera aplicaoa aos caeos

varioĩ "Tisciplina, dentro cu for? dc cmpo,

ou por desresoeito
acs cclogos cr.carreg-UGG dec

diversas fungees. _
,

A oroibicão de particioar n. p-go ar aolic __

y^hlcucntos cenpctontes, a qualquor aluno

oue so oorte indovid-rontc u:tos dc o
.

gc .

cu n;

que oe yui
_..,.- ^nionto ou p .r~ ic :. o ant o ncs

rioccrrcr dostc,Co^o ^u;.evi.ov
uu ^

^

So_0- scsuint0_. So^. roU3t:dc
pce _ .lo, ,.: o

notiv- A:. ncsco n. Bolsti:- dc Jv._, c -.,...,,r.

donto d. quolsucr son.oc pos.cri.r.
a > -^^TMii^^r "C icco sor .- .01^.0?.^ . pv-j-o

A ocna dc ^Pulf^ ^,
J s-

vi u: :-n .rctesto
arbitro, ocr uoti\

.
^e j.^-

■ - "* -

.
, ,

•OuUOcls.os ,u outrcs ooe .yaxoor ,-_..t._.

qerá i'ualnento aplicaoa a - — o ,.
- r

^-,

îc t^t^isa tr:s uinums ao exeulsao. n

nun jog. ,
tct -J--" ^

avorboda no ^el^ti-.
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- ralar ou gritar duranto c oogo
-

provocar continuauoute contacto pcssoal
- entrar ou sair do jcg: sen auterizacâe
do arbitro

IV - Conselho Disciplinar

12.- Terá cono fungoes^ oulgar as infracgccs nais gr- ves
e aplicar as sangoes estiouladoc rn rogulauonto.

22. - Tcrá a scguintc conpcsigâo:
un reprssentante dcs delogad.e (cscclhido pclo
Conselho de Delegaios)

un representante dcs chofes de cuuiea (n.oudo
pclo Professor)

un 'rcprescntante dos 'r;itrcs(n e.oad' pelo Pre-

fesser)

un presidentc - o Prcfoss.r ue Educog~o Física

32. - As rcunioes scrão realicc.o e oeupro quo ha.ja u.tivcs

para tal, analis?ndc-se os c?.s;.s e t . uando-sc as de-

cisoes na prcscnga d_- olonentc u clo:..ontos que co-

netcran as faltas.

4-2, - As sangocs prcvistas sorão vctadas o_l c T...^:ltos

do Consclho, c subnctiêas a arrova;ac c_ Prcsiionte.

V - Seleccionadores

12. - Scrão escolhidos por eleigão eu cada tare.a, d'isse-

leccionadorcs (A c B) e cvcntualc.outo ,
C

22. - Tcn por fungão :

a - escolhcr cs equipofe rcprcsontativcuda turna, es-

ccllia de sua exclusiva respcnsabiliaadc

b - orientar a rcspectiva cquipa durcnte os canpeo-

natos ....

e - respcnsabilizar-se pela urnutougao da discicli-

na dentro da-sua cqui.a, ::c canoo, uucs du-

rantc cu dcoois d; j:ge,nos lcciis er quo esta

se equipa, ô cu tnlo 0 oôificio dc Liceu io-

rante as ccupctigces.

f - p-rticipar as faltas discipliuaros fora dc seu

âubito, ao Ccnsclh: Disciolinar
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í-lfe ĩD|di'itwjente suspenso e o_-_3t-o, d-s su-s fm.

VI -

Delegados

12. - En cada turna, haverá un delegacc pcr grup- , s^ndc
dentre estos escclhidc un rcp?oso.;t^itfdaluĩua"

'

2~' "

cionador?d°S
sS° ncn-dos ^el° ch-*> de grupo eu selec

32. - Os delegados tên por fungoes:
a) rcoresentar 0 grupo cu tur^a, nas rounioes e

conselhos de delegados

c) preencher os boletins de oiog; _u er:va, coiforne
os preceitos nestcs estabelccicT s*.

e) apresentar por cscrito ao C-nselhc T'onico qual-
quor protesto1 rofercnte a jcge :u prcva, nunca

o podendo fazer bnseade e„ err;s de arbitragen

g) narcar os tenpos dos jogcs ccu: cs Cenpcs de ex-

pulsâo dos jogadores deteruinadcs no rogulaocnto

4-2. - q delegadc nao podcrá nunca omrvr no cauoo do jogo
cu local dc prova, nen iutorfcrir nas arbitragens cu

trabalho dos juizes

VII - Juizes e árbitrcs

12. - Scrao noncados para t.iis fungces cs alunce quc ,
do

livre vontade, se candidatareco a cTcs e aoos apreva-

gão nas provas do aptidao da respectiva .-cdalidade.

Estas constarãc dc duas pr.vas er'ticas e una prova

sobre o conhccinento e interpretogão de regras.

22. - Una vez noneados, nãc se podercL negor ao dosonpenh-

da sua fungao. . .

32. - Será 0 rcsponsável pela disciclina e cuuprinonto das

regras nc decurso dc jcge, dcvondo:

a) No inicic: fazer olinhar cs j:g:Toro3; v.rificar

sc estes tc:e o cquipoooonto regulancntar seu c

qual nãc ooderãc p?_rticioar nc orccntro; ^orifi-

car se as faixas nãe cetac prcsac c:n quolquer

objecto susceptiyol ac

ficao- a ccnpcsiga; das

1 dc pr:v;car i;ri"er_tos; veri

cquipas c r.úncrc de .j:ga-

do re s

b) No intcrvalo :eiuTn?.r a outroda dcs suplentes que

aind"> não tenheeo sido uri^isados.

c) No finai: fazer alirdiar cs J.gcdcrcs trccard:

saudaqoes; chaoor a equipa ae nateri T para 0 re-
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colher

42. - Devido âs suas fungoes e plonos oolcrcs n: jogo.
deverao ser.cs^prineiros . a dar cxor.alo do henesti-

dade^e correcgão ,sen o que incorreu eee inediata sus-

pensao, atô resolugão do Conselho Disciplinar.

VIII - Chefe de canpo

12. - Será un elcnentor de confianga n:ncadc pclc Prcfess.r

22. - Terå conni fungoes:
a) Fiscalizar todc o docurec 1: Canpe:natc, den-

trc c fora dos rocintos dc jcgo ccno no e:li-

fício do Liccu

b) ZoTar pcla disciplina cnOc cs assis':cntes aos

jjogos, podond: fazc--lcs rctirar,se tal cnten-

der necossário.

c) Intervir ncs jcgos ,suop-nTn■•o-:s inclusivanonto ,

se qualquer facto aucrnal o ac ,nc. lhar (cuadigoos
de tenpo, incidcntes, etc.)

IX - Chefe dc balneário

de noneao-ão. c fungoes cerrescund.ntes^ as do chcfc de

canpo nc que respeita ao odificic d: Liccu

X - Secretario

nôiîiêado', 'rêgîsta a .Lcurorrtagoc I; ccupccnatc, afixa

avisos, tabelas, etc.

XI - Assistente

• ••••♦•*•*********** r**

. ."prineiro socorrista'.' Huooado p.r aptida:.

XII - Equipa dc uaterial

eq^råê'åcis^cncaa^s por jcrnada. Vclc pcr t

assuntos r.spcitantes ao uat.nal^o^
„-v_ . _-

Tnnrft.iccos. oara o
"

quc ten c,uuc^....o

dcs 03

z as

marcagces ,
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B - Disciplina

Já nuito dissonos scbre a nossa inccrprctagãc , quan-

to ao problena disciplinar, as rolagccs orofessor-alune. Irc-

nos^agora, citar apenas pornenores da ncssa acgã; :

12. - Procurámos levar a scric, sen "pucrilisre
"

,
a peque-

na sociedade, o pequenc nundc .juvouil, gravit?jid_ o

volta do jogo. Integrados nelc, orcur^os c^nstruir

una pequena ostrutura cducativa
,
cu.ios cbjectives lar-

ganente jå descrevecus.

Encarånos cada aluno na •:i._..;crtuo:ia" da sua funglo,

cono na seriedade en facc dc j~g; cvitanl.. os oxaoe-

ros deste.

22. - No nosso convívio, tentúoos cTiainar a "agressão",

cono criar un ambionte agradáv.l, T; uútua c nfian-

ga e respeito, cono de ccnprecnsac.

32. - Das regras e fornas disci Tinar.s ,
do c.nvívio cntro

alunos,já algo disscncs neste caoítulo.

42. - Da forna conc dircctonente sctuaaos, citauo: s
•

alguns

aspectos :

a) Apresentános, logo n: prineir: iia, un c:n.junto de

regras obâectiuas, deterninadas ,
oecritas 0 crlcnad_s,

sobæ equipanento, horao de entrada, reupc oera vestir,

conportanento na sala, nos corredorcs,a c oro; ns

canpos, ctc, nio dcnasiadc cxrc-noas,as quais fcran

logo afixadas. Destituídas do caráctcr pessoal recre-

sentavan nccessidrdcs, ccn: a prcsuuiar. lĩgica cbscr-

vância.

b) Repctinos e explicanes a niúdo as razSes, a l'-rica,

dessas regras

v ni «.-,- nCon,nrr^q-M . a "orivaaão do oxercí-
c) Escolhcncs conc s?nv^ o_-~ ,

-
_

cio". .ssin, sendo cs 10/1? r_inuT;s finois <a oealc,

do^tinados o Iniciogoo, os ,o_..fc.. .- _.._-a.,ccs _-o

tituia, privaUcs cnôiviôooic ou cclcctivas dossa
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actividade. Conhecendo os alunos perfeit ecucnte as

regras dc conduta, ficava apcnas a dopendcr dcsta ,

ÍHto é, da sua acqão consciente ,a aplicagão da

sangão

d) Rcduzinos ,quanto possívcl, todas as son^ces ao ar.-

bito da nossa actividade, nã: as transferinio para

o ânbito escolar geral (roprccnsãc, falta, cuspu.-

sao) .

e) Praticános a não-intervongão uos arin-ir, s jogos

globais , fazcndo-cs alternar con outno diriTindos

pur nos,con inposigâ- de "r.pras lisciplin r.s" .

Nos princiros casos, o car'.cCor cucuultucso e frau-

dulento do jogo, lovava oe alunos, peranto o dcsvir-

tuamento do prôprio intorossc, a pedir ccnstanteucn-

te a nossa intorvoncao.Para eetc facto Ihcs chau-'va-

nos entåo â atengão eerocurando cxplorar o aa
-

r pcla

orden e disciplina oxistcntc no pr'pria criauga, rũ; c

inpondo,nas procurandc cnciná_-l_ ,c solicit '-lo, quon-

to inpossívoT indirecto_.ionte.
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VI - NOĨA TECIĨICA

Un plano no gônero de esbogado, oponos ncs parece

possível trabalhando senpre con grupos linitados dc alunos.

Nao ô pcrante grandes nassas o reduzidcs cspagos. que elc po-

derá ser exercido (vidô Relatcrio) Assi.u fizcucs: - Iniciagão

Desportiva nos quinze ninutos finais dc cada aula, tcndc couo

condigoes natcriais: un alpcndro ,
un p?tic 30x26 c algunuo

bolas. Esto pouco é.nc entanto,.já suficiente dosde qae se £0.0

trabalhen grupos supcrioros a 4-0 aluncs,pcr seoea;..De::tro

do paralelisncconsiderado necess'rio, cntre ginástic? e Ini-

ciagao Desportiva, julganos que a solugao ideal para esta ul-

tina seria:

- transfornar, traduzir, una das tore.s dedicadas a

Iniciagãoj para todos os alunos on goral, nuna

hora sonanal,para cada turna, Assin teria.u;s

("12. e 22. ciclo):2 horas d0 sin'etica (s' u_ea tarna)

ĩ hcra de I.Dwsport. (s: una turna)

1 tarde do I.ĩesport. (gcrai- para

actividade ,

cenpotigocs ,

etc. )

... / ...

Falános en rcducao o adaptoU.c do doscert.s-booo,

traqando um esquema do 10 pontos (fasoc) no ovoluQão dessas

fornas reduzidas. issin citáccs, vários tic:s dc r.Sras (boc.a-

dos na ^aoeitacSo da regra lúdicci'- Sa.: olo.:

1 - regras do dcSo: quc .stcb.l,con o c-nvcr.ci .nalisnc i,

./ ^0. ucHnT^ a CuncrTor a apr.ndizagon dc

2 - rcgra tecmoa. -;f-£-£; t6cnic0 (j5r 0:o.::;l.: narca-

Qãc de falta :

dosse gesto") .

~~c de falta oela r.a^ oxocucao ccrre-cra



NOT.i ĨECjĩCA
orz

3 -

regra disciplinar:-destinada a obtor un efeito dc
ordou disciTinar, educativa^
(exenplo: cxpulsão pcr un curtc

tcnpc, por gritar ou fazer jogo
violento)

4- -

rcgra táctica - dostinada a conduzir å c-ro-são d-

nogocs .estácticas ( ,xenoío : j'go
en corrcdores liaitados', c :n narcagão
dc falta ao abandonar a colccaaão dc-

terninada.

A sua introdugão, intcncional,
'

feita aprescntando-a

de forna indetcrninada, isto ô, ccn as uosncs car ictoristicas
,

perante o aluno.Voenos dcscrcvor, apcnas no intuito u? P>.r una

ideia, as fases citadas, tonando, c ■o;e co.cjIo ,■ anOebol dc

sete (os núneros corrcspondcn aos indicados n: caoítulo "ASPEC-

TOS DE ORGANIZACÃO" )

1- Ensi.no do gcsto tccnicc na sua forua sinplcs: dcnonstra-

gao e ensino do"passo de peito".

2- Ensino do gosfro tccnico de foma conpotitiva indivi :ual

(proxino do jogo dc proeza ): l-uigcr_eiito a un alvo ,

con obscrvância da tôcnica, narcandc pcntcs indivi-

dualncnte.

2-A - Ensino do gesto tccnico de forna ccupetitiva coloctiva:

(jogo dc coopcragão sinplcs) - estafcta, utilizando o

referido passe.

3- Pequeno ".iogo global" con inpcsigãc , couo n:;ru dc ^esto

técnico:- oũSo nuitc siuplcs, ccntrclandc, c,n a narca-

gão de faltas, a exocugac correcta dc gesto

4- ĩntroducão de una roecra disciplinar: c.nforu: oxouplc ci-

tado

5- "Conpeticâo roduzida" cca rogras uixros: fcrua ei.ToS.

con poucos porncnorcs (p r cxcnplo "boia ao capitâc")

con obscrvagão das regras o? iutroluzioas

6- Introduoão de clonentos de t'ctica: Enproic ^ua ^tcrror

"conpetigac redueida" ,T uua r:

gra^tectica
. P:r cx:n-

plo: tragado dc corrcdorcs lcuôj.-adinais nc canpc, Cclc
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cagao dc elencntos dotorninados nesses ccrredbres,
com obrigatoriedade de jogar no espago atritui dc.

7- Novas regras de^jogo: vao-so adicionando as rogras quc

estabolecen o condicionalisnc do jogo, Por cxeu ;T; :

introdugão da área na"bcla ao caoitão"; fixagãc
do"capitão" nun lugar dossa ároa c . rns? cndente ac

lugar onde surgirá a baliza, otc.

8 G 9-Conpeticoos roduzidas aproxiuando-se do tjogc tiao:

(Com as divcrsas regras) a) substituigão do "capitão"

por un guarda-rcdes; colocagão dc balizas. l) "jcgo

do ccran" cn que , quando fornada fronte a arca a "z,-

na" do defensores de, uaes dadas, não í p-e-ruitido r«--

natar atraves ou sobre ela ...as apcr.as pcl. s oxtre-.os

ou pclos espagos en que o "ccran'Oaâo csteja fech ido

(cnsino da dcfesa"â ztna'f táctica).

10- Andebol reduzido: adaptado cu di.uensocs do car.po, uate-

rial
, tenpo de åogc e regras,å ilale dos praticouites.

Esta"nota tccnica" 6,ccnc o uone indica,u.ua oura

referencia, descritivacpcnas dc una 'Urccgãc de aprcndizagen

servindo uji obáectivo educativo. Fa0
'

u.-;. eeeucna t'cnicc.

Este, na consulta critcriosa do cloncntcs, podcrá ccr traga-

dc planificado e progranado on tedc o poruonor, c quo nac e

do âmbito, sinolesnente interpretativo., ueste caoitulc.
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A CONCLUIR

Sen querer fazer una ccnclusão, nuitc das n ssas

"conclusoes" está contido nas afirnagocs feitas atrav's dcste

trabalho, querenos frizar algo dc nuitc a que o n.sse estudo

nos levou a noditar sobrc os probleuas ôa Educagãc. Aluu^as

ideias profundas ncs ficaran aarcadas s;brc o pr:cessc eiuca-

tivo:

- Influência da idcologia rcligies a; dos intercssus e

ideologias nacionais; presenca d^ uua filosofia erion-

tadora.

- Dependcncia parcial do factor ecen '.uico.

- Lentidão da evclugão
- Necessidade dc que essa lentidãc signifiqae "cransuis-

são firne" e nao "atrazo ou estac nacão" .

- Neccssidade da existcncia ie "vajiupiarc as" n penseuien-

to e na acgão que , pcla experi.uertagâo e cstuT, aus-

cultou a direcgãc dos passcs da iseola cvitando quo

esta sc torne un "peso" oara a vida, fazend; dela u:._

"imculso" criador.

- Necessidade do profundc ostud: d?, uaturcza huc.ana. Koo

subordinagão a essa natureza, uoo ostudo da acgão ale-

quada para clevar aos cbjectivcs supericres.

- Busca instante dcs verdadeiros ide-ais oducativcs.

- Consciencia do grance valor das relagcos huncoaas na

Escola. Latcncia dc prcble.ua. Baoo da sua sslugl..

- Possibilidode de ,
ccnscienciosac.cute ,

no rcepcito dcs

valores hunanos, ccnc dss Tutricae c id:oi:gia da sua

Pátria, cada oducadcr procurar, nc suo cooc ,
cdo estuT

do, observagâo o cuiladesa experiCncia, a forua nais

digna de agir.

dos quais tiranos a ncssa infcrnacao fi: al:

Devcr sagradc d; cducacor cn oonsiderar seupre ina-

cabada a sua fornagão, Kvande-o, pelc tracalhc cuctnte, no
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estudo dos valores passados e presentes, pelo c:r_tactc cc.i ;s

Mestres da vanguarda do Pensanento e da Acgac, a procurar o

nelhor cunprinento da sua Missão.

Esta será perfeita e digna se cla, ac finda.r de cada

dia, poder afirnar, atravcs de todos os probleoias e Cificulda-

des: - hoje9a ninha acgão foi nais perfoita do que cnten!
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Notas ao TEMA III

pag. 185 - Dewey - citado por Guy Paluade in T'thodos

en Pcdagcgie

pag. 185 - Kerchenstoin - citaao pcr I. Palu. T - iden

pag. 185 - Claparodo - citalo por P_nr aJT.rinho in

Sistenas e lictcdos dc Elucagâc Física.

pag. 185 - Idcn

pag. 186 - Claparodo - Éducati. n foucticn lle

pag. 186 - J. Chatcau - Lo jcu lo l*onfant apros tris

ans
,
sa nrturi , sa Tccipline
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INTRODUQÃO

Ao iniciar o Relatdrio do r_st-îgio, nåo quero dei-

xar de , em breves palavras , expor o espírito com o qual este é

orientado .

E minha ideia que um relatário deve ser simples,

claro, sintético e sistematizadc, quanto possível, sen que daí

se infira uma excessiva frieza ou uma mera refer^ncia de factos.

Tentarei dar-lhe esse sentido sem lhe tirar o as-

pecto de vivênoia julgado necessário.
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MOTIVOS DA PREFERfiNCIA

No Vrequerimento para estágio" indiquei, como lo-

oal preferido para o mosmo, o Liceu Nacional de Camôes , pelos

motivos seguintes:

1 - Afectivo - Tendo sido aluno do referido Liceu no

período 1943-44 a 1950-51, ligam-me a

este naturais laeos afectivos, como

constituiu natural ostímulo a sua nova

froquência, na prepara-ão para a fun;5o

docento .

2 - De orientacão -o conhecinonto do metod61ogo quo

me orientaria, quer pela considera^o

desenvolvida dosde que fora seu aluno,

como polo seu prestífio prof issional .

3 - Ambioncial - sem que ne movosso a idcia de buscar

um máxino de facilidades , foi-me grata

a ideia de estagiar num local quo sabia

do propício ambiente dicciplinar.

Não ignorava, pordm, algumas dus dificuldades que

me esperariam.

1 . Excossivo ndm.ro de alunos em rel-9ac ao ospajo e

matorial disponível.

2 - Consequente agrupamonto
de duas a trîs turmas no

ginásio .

3
. Difieuld-.de consoquente de dar grcnde COvimenta;ão

_,s li^Ses.

/ - Dificuldades idêntic-s na Iniciaĩãe Despcrtiva.
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Quanto ao factor "agrupamento de turmas
"

em pouco

ou nada fui prejudicado, dado o horário quo o neu notodrflo^o me

proporcionou (como referiroi no capítulo proprio) .
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II

APRESENTAQÃO

Em posse de credencial passada pelo Instituto Na-

cional de Eduaagåo Física, determinando cono looal de estágio o

Liceu Naclonal de Camoes , procurei, anteriormente å data da apre-

sentacão, o motod61ogo quc me orientaria, Senhor Professor JOÃO

ANTONIO INFANTE, o qual me indicou, como data para o meu ingres-

so no estágio, o dia 2 de Outubro.

Ås 8h 30m desse dia, aprosentoi-nc no Licou, as-

sistindo logo a primeira aula . Ap6s osta fui , rolo r.otod61ogo,

conduzido á presenca do Reitor, Sr . Dr . JOAQUIM SÉRVULO CORREIA,

ao qual fiz entrega da credencial de quo ora portador, e quo me

dirigiu algumas palavras de recepgão.
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LOCAIS'E CONDĩgÔES MAĨERIAIS DIDÁCTICAS

1) Dispoe o Liceu dos seguintes locais para a prática

da educagão física:

. m m

a) Um ^inásio com a3 dimensôes \íteis de 13,5*24

b) Um campo de Jogos com a _írea aproximada de

1.400
'

(23 *60 ) e 0 sep;uinte -iprovoitamento :

- dois campos de voley paralol-mente dispostos

no sentido transversalj

- um campo de b-isket disposto no sentido longi-

tudinal .

Como o basket, 16gicamento , nlo era jraticado, da-

0 reduzido número de alunos movimentado en rela^ão ao espa^o, e3-

te , como as áreas marginais , foram aproveitados para a realizayão

da iniciagao e prática do andebol.

c) Existem dois canpos de tonnis e ur. ringue de

patinagem (não utili-_ados na inicia-^o despor-

tiva) , como doi_. amplos páteos (ondo se desen-

rolam as actividades relativas a instru^So da

Mocidade Portuguesa) .

2) 0 material didáctico e' o seguinte:

a) No ginásio:

- 2 plintos do 5 caixas ;

- 1 plinto do 7 caixas ;

- 1 tranpolin de suportes de encaixe;

- 1 colchêo normal;

-50 espaldares ;

- 6 traves dosr.ontávois con be_.tontes de erguer,

guardadas on "caix-s" no solo;
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- 6 cordas verticais ;

- 1 corda vertical de grandes dimensôes suscop-

tível de ser colocada obllquamente ;

- dispositivo para montagem de uma rede do voley

b) Nos campos s

- dois pares de postes do voloy;

- dois postos de basket;

- redos e bolas om número suficiento.

3) Condigoes quanto ao factor utiliza-5o;

a) A superlotacSo do Licou cria gravos problomas ,

roflectidos na utilisa5ão dos locais para Edu-

cagão Física.

Assim se vorif ica :

1) Nocessidade frequonto de agrupar tros
turmas

no ginásio.

2) Impossibilidade do movinontar nr. ddcino dos

alunos do Liceu (1.800 no total) num', s6 ses

sao de iniciagão desportiva, utiliz^ndo
os

campos o o ginâ*sio.

0 material, de uma maneir, geral, encontra-se em

normais condigSes de utilizacão.

.« qccnnto nos carítulos pr6ximos .

Voltaremos ao assum*o noo o
.
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PRĨMEIROS CONTAOTnS

Durante um período de cerca de senana e neia,

acompanhei diåriamente o trabalho do Professor netod61ogo, obser-

vando a sua actuagao o ouvindo judiciosas considora^ôos .

Assim comecei a fazer uma ideia nais concreta dos

problemas e realidades oscolaros. Devo referir quc mo agradou so-

bremanoira a não introdugao imediata no contacto con us clossos,

o que veio, assim, defendor-ne relativanonte d'- natural naior

indpcia que mo acarrotaria, com roflexo nuna n__ior dificuldade

nas relagoes com os alunos , contrôle e donínio d:- classo.

Dessa obsorvagão saliento os -spectos que r.ais me

improssionaram, na actuagão do Profossor netod61ogo:

1 - Perfeito e adequado donínio das rol^ôos osco-

lares com os alunos :

a) Pela urbanidado do trato, sen nutoritaris -

mo nem aproxinagão excessivos, adoquado as

idades e características dos alunos .

b) Pela condujão so'bria e precisa da li;ão,

sen solugoes de continuidade ou quebra de

ritno .

o) Polo conando destituido do riridcz, nas abso

lutanente dotorninado.

d) Pela adequagão e exoquibiliaedo perfeita

dos oxorcícios r. introdugoo destes duna for-

na inediita, intuitiva
. Ausência do grandes

paragens para longa explica;ão dos exercl-

cios ou corrocjão de pormenores níninos .
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Características que sunanento no agr^daran, por

corrosponderem a um exenplo concreto, fruto do una longa oxperiôn

cia podag6gica.

Não se limitando nunca å sinples roforíncia técni-

oa, a sua acgão iniciou-me, logo nos prineiros contactos ,
no conh

cimento e ponderagao dos problenas pedagdgicos r.ais divorsos o la

tos, prolongada atrave's de todo o ostágio, cuja utilidade o nani-

fosta influôncia, como sentido formativo, nêo quero doixar de rc-

ferir .
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horíCrio •

Geral:

0 horário geral é elaborado, entrc outras , com as

seguintes determinantes :

1) Distribuigão de turmas que pcrnita, quanto pos-

sívol, dar continuidade ao trabalho dos profos-

sores, do ano para ano.

2) Distribuigão que pornita un náxino de periodi-

cidade nas aulas (espngos do 2-3 o nunca de 1-4

dias) .

3) Evitar quanto possívol aulas å quarta e sábado,

dias de actividados da Kocidadc Pprtuguesa.

Pondorados factores vários , foi-ne atribuido o ho-

rário seguinte :

Horas

8- 30

L0- 30

li- 30

14

as

16

16

(1J

2» Feira

2 8 Ano
m

£i Feira

58 Ano
m

Iniciacão

Desportiva

2 8 Ano^1J

Sa*bado

68 Anom

5 fi Ano
xn

Iniciagão

Desportiva

Apona s a classe no ginásio

(2) Duas classes no ginásio

(3) Três classes no ginásio
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AS CLASSES: FACTORES CONDĩCĨONADnBF.S

As classes :

2 8 Ano:

ĩdade : 12 a l^, anos

Numeros 39 alunos

Dispensados : 3 alunos

Aspecto morfol6gico: heteroge'neo, predoninando alu

nos con bon dosenvolvinento .

PreparaoSo fisica antorior: boa, acrescido pola

oxistôncia de 14 ropetontos .

Boas qualidades do destreza.

Interesso : acentuado. Proforôncio por saltos o oxor

cícios de dostrez:..

Condicoos do vida: Nornais .

58 Ano :

Idade: 14 a 15 anos

Númoro : 42 alunos

Dispensados : 2 alunos

Asnecto norfologico: Equilíbrio geral no bcn desen

volvinento .

Pj^jw^.-.s.,
ff«1«a anterior: Bistanto boa; ^centua-

da no aspocto de coordena-ão.

ĩnteresse: Acentuado. Preforínci^s
nêo intoiranen-

to lefinidas nun sentido.

Condig5os_do_vida:
Boas , querc supcr quc ligiira-

nonto acina da né'dia.
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6 s Ano :

Idade : 15/l6 a 18 anos

Número : 2 5 alunos

Dispensados : 1 (no início) , 2 no final.

Aspecto morfologico: nuito hoterogdneo, predoni-

nando tipos adiposos .

Preparacão física antorior: Boa ou nornal nun po-

queno núnoro do slunos . Fra-

ca ou quaso nula nos cutros ,

na sua naioria vindos do on-

sino particular.

Interosse : Confossado desintoresse , no plano rvral.

Condicoos de vida : nddias .

Referimos o aspecto disciplinar no capítulo rospoctivo.

Outros factoros condicionadoros :

Local e sua utilizaqão: jí roferidos .

Condicnos nateriais diddcticas : Idon.

r^AtnZn*
^inatéricas: Poucc se fazondo sentir

aposar da i_nplitudc do ginísio

Tempodisponivol: 50 ninutos . Descontados 12 para

vestir 0 despir:

38 ninutos útois .

Wifanro do licoos (aproxinado) :

12 o 28 ciclos : 48 a 52

32 cicle : 2/4 a 26
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VII

PLANIFĨCAQÃO DQ ENSINO

ELABORAQÂO DAS LĨCÔES

Tendo en conta os factores anteriormente conside-

rados , os objectivos doterminados na orientagão rccebida no cur-

so, como a oriontagao do Profossor Metodclogo, olaboroi os es-

quemas para o ano loctivo, tendo em conta :

a) Númoro do sessoes : Mínino dc seis e náxino do

oito .

b) Mudanga de-esqucna: Fcito on duas soss'os, pa-

ra a ligão não flcar inconpleta.

c) Nocessidade de aproscnta-ão f inal : no quo ros-

peita ao 52 ano , integraoão final nun

esquena de conjunto.

Em prosenga de un 52 ano con as c^racterís ticas

oitadas no capítulo antorior, vi-ne na nocossidadc de iniciar a

minha actividade com esquenas rclativanentc difícois .

Encontrei-ne perantc a necossidade do olaboragão

de :

8 esquemas para o 22 ano

g
•« ••

o 5 2 ano

i/c m n
o 62 ano

Pela primeira voz en face da rcalidado escolar,

doi a nlanificaggn fV.ita. un car^tar de estudo, sujoito a oricn

tagao do notoddlogo, da inspecgão do Instituto, cono *s conclu-

soos obtidas através da aplicagão.
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VIII

APLICAQ&O E SEUS PROBLEMAS s

ORĨENTACÃO

Quanto a aplicagão prbprianente dita, o observagâ"o

dos ofeitos da mesna, considerei os seguintes pontos , cono in-

fluonciadoros do modif icagoos :

[Exoquibilidado

Quanto aos exercîcios [
[Equilíbrio goral de cada exorcício dentro

do esquena

Quanto a o esquoma

ÍGrau do progressão roalnonto inodiato

(Equilíbrio
t

(Intensidado nodoradar.onto pro.-rossiva

;Intei*osso dcspertado

Nåo hesitando nunca on fazor as altoragôos julr--

gadas necessárias . Considorei ainda a foma de cor.andar, osta

nao detorminadora de nodificagoes no csquona, nas s in na r.inha

acgSo. Nesto particular devo notar quc , o natural ^vontade, pro-

porcionado por um anterior contacto con alunos , se reflectiu nos

soguintos aspoctos:

-

pouca perturbagão ao oncarar a classo.

- grando númoro do "vícios" adquiridos (pela auaín

cia de crítioa)

Nffo nego, porén, que"sonti" o anbiente, nais do

que osperava, nao so por saber prosento ur. tácnico criticandc o

neu trabalho, cono por ne oncontrar o:: faco áo ur. tipo ncvc do

aluno: aquelo quc faz ginlstica ror obriga-ão.

Podorá talvcz parocor cstranho que eu tenha senti-

do tanto a presonca dosto tipo de aluno, o que ficara justifica-
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do dizendo que interpreto o sentir geral da classe, interosso,

vivacidade, entusiasno, como un "baronetro" da ninha acgSo.

Assim ficava, por vezes, con a aguda sensagão de que esta osta-

va a ser deficiento.

Durante o comando, procurei senpro deslocar-no,

cono utilizar mudangas de frcnte, para evitar a colocagão de-

masiada distanto cm relagão a un nosno sector do alunos .

Esta atitudo era difícil o pouco oxoquívol quan-

do trabalhavam tros turmas no ginásio, om que ficava aponas um

limitado espago om fronte da classo o nonhun latcralr.onto o na

rectaguarda .

Na aplicagao consideroi ainda os factores oguintos :

1 - Conceito actual dc interosso no onsino, nac

conpatívol con douasiadas paragcns para cor-

rocgão do poquenos pornonorcs ,
ncn oxigôncio

domasiada .

2 - Concoito do aprondizagcr. , partindo
da oxocuoão

global para a progressiva corrccgão.

3 - Nocossidade do ritno o grando novinontajão du-

rante a ligSo, não conpatívol con paragens cons

tantes .

Neste sentido partilhava da opinião e conceitos do

Professor Metoddlogo.

oriei.ta;ão_

Divido a orientagão inpressa pelo Professor Meto-

ddlogo ao meu trabalho en dois sectores :

- Té'cnico

- Pedagogico
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Té*cnico :

Expresso pela

- crítica ao exercício, sua escolha, situagao, in-

tensidade, adaptagão, etc.

-

denonstragão do exercício, correcgSo ou ensino

de pormenores, feito gerolnonte er. aulas suas a

que eu assistia

- comentário aos erros de tc'cnica ccr.etidos no co-

mando da ligão.

Pedagogico :

Expresso pela crítica da ninha acoSo frento î_ classo.

Transcrevo as principais críticas no início:

-

pouce, deternina^So do conando

-

enprego de expressoos inproprias

-

explicagSo do exercícios j :__ conhocidos

- intercalar una "palavra parasita" entre c voz

preparatdria o a voz de oxccu:ão ( fcralr.cnto :

"atengão", "seguido", "já", "classe")

- ná execugão de alguns exercícios duranto o conan

do ,

- fazer poucas correcgoes .

Estes prineiros conentários , cor.o outros que fcrar.

surgindo no decurso do ano, foran por nin cuidadosanente regis-

tados , pondo o naior cuidado na sua correc;ão.

Nao registo cor.entários favoráveis por não no ccn-

petir fazô-los .



IX

- 17 -

INSPECCÔES

Outro aspecto a considerar na orientaoão :\o neu

trabalho, será o obtido através das inspecgôes, en faCc do seu

duplo aspecto de orientagão e de classif ica-So .

Por isso indico os cor.gntários fcitos h rinha

actuagao pelos Professores que visitaran o estágio, coeo a clas-

sificagao (conclusao desses conontários ) .

Prineiro Período :

Não houve visitas de inspec^So.

Sogundo Perîodo:

28 Ano - 8-IV-57 Professcr Major Quintino da Costa

Comontário :

- Conando muito uniforno

- Necessidade do naior nobilidade, da ninha partc

para controlar a classe

-

Pequeno número de corrocgoes

Foi-me atribuída a classif icagSo de 15 valores .

Tercoiro Poriodo :

22 Ano - 6-V-57 Professor Dr . Colostinc Karquos
Pereira o

Professor Capitão Alberto Marquos
Pereira

Conontário :

- Enprego de dois oxercícios r.uito intensoc en ro-

lagão ao esqucna o a idade dos alunos

- Não pedir deterninagãro na posigão de partida pa-

ra os saltos .

- Conando denasiado â vontade .
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- Nao exigir total doterninagao na execugão, ccno

não interronper para corrigir.
-

Terminologia do conando nuito breve c inprecisa
(justif icável, da ninha parte , pcr os aluncs j-í
conheccren o esquena) .

Foi-mo pessoalmente conunicada a classif icagão do

15 valores, como estimulado pela possibilidado latcnto do obten-

gao do melhor .

Nota :

Registei cuidadosanento os ccnontírios foitos pola Inspoc

gão, no sontido do corrigir a ninha actuagão.
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FREQUÊNCIA DOS ALUNOS

I - Na ginástica:

No quo respeita a freouência dos aluncs , quo tenho

notado objecto de numerosas observagces c especula :5cs , não rcfi-

ro em grande pormenor, dada a oxtraordinária rcgularidado do quo

se revostiu. De grande importancia quando a froquíncia 6 volun-

tária -

por exprimir o grau de intorosso dosportado, tcrna-so pou

co notável quando há un enquadranento re •ulanontar o disciplinar,

com acgao controladora (tornando-so osto, entao, o facto not^vol)

Sem especular sobro núT.oros , faroi ligoira3 refo-

rôncias , algunas das quais talvoz não tivoscen ficado deslocadas

no capítulo das "Relagoos Escolaros".

Perante o bon enquadrar.or.to r^forido, a falta tor-

na-se um elemento acidental (a oxccpoão do 3» ciclo, dado o sou

regime mais livre) . Sorá ontão a dispensa, ou nolh.r o pedido de

dispensa, o ponto sintonático, a char.ar a atongãc. 0 quadro 6

oonhecido: por desinteresso , indoloncia, não estruturagão de há-

bitos pela prdtica anterior, ou r.esnc rcal debilidade fisica, há

um núcleo característico do alunos, que , cor. frequôncia, tenta

a dispensa. A sua identif icagão 6 fioil. 0 seu contrclo taabém.

Tenho obsorvado vários sistonas :

- limitagão do núr.or, do dispensas por r.Zs ou po-

ríodos (do um vazio roprovável o ccnduzindo a

ideia de aproveitanento
da ccncossão, ncsnc sen

nocossidado)
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2 8 Ano :

58 Ano :

- número linite por aula (ilogico, prestandc-se
a conflitos o "arranjos" entre os ..lunos , e a

situagoes injustas)

- contrôle méVico (criando, por nornal suporfi-

cialidade em face do núnoro de alunos e do tcn-

po para os obscrvar, problenas ao professcr do

Educagao Física, conc conflitos)

- contrôle faniliar, atravds do un cartãc ou po-

dido (igualmonto do nao acoitar, por ficar a

nossa atitudc depondonto dos abusos, da crenga

demasiada ou do "nin." -ic. p-.rto das famílias)

Considerando cono rriôtrdo mais prdrrio e oficaz o

- contrôle polo professcr, con baso no c nhuci-

monto do aluno.

Analizo as turnas , nuna brovo sfntoso:

Faltas :

- número do alunos - 39

- niímoro de aulas - 52

- média por aula - inforior a 2

Dispensas :

- tendôncia ao abuso por parto do certos elenentos

(concodida pelc r.ddico escolar)

- oliminada esta por detemina ^ao da Reitoria, en-

trogando o sou contrclo ao profoss.r

Faltas :

- núnero do alunes - 40

- mínero do aulas - 55

- mádia pcr aula - 1
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6 8 Ano :

Dispensas :

raras o, quase senpre, con notivo evidente

-

vulgar uso espontâneo da justificacao faniliar

- contrôle polo professor

Faltas :

- númoro de alunos - 25

- númoro do aulas - 24

- mddia por aula - 2

Dispensas :

-

grando percentagen do alunos pedinio disponsa

com frequôncia

- tendôncia para abuso en »5pocac detorr inadas

(dias frios , Carnaval, aproxinagSo dc ftírias)

- contrôlo pelo profossor

Nosta turma , recobi a certa altura, dotorninagão do

Profossor Metoddlogo para adoptar un crit<5rio rígido .

II - Na iniciacao dosportiva:

Sendo a frequência voluntiria, dadas as circunstûn

cias ospeciais, a assiduidade o* frutc essencialnonte do interee-

so. Fago, no capítulo prdprio, reforência ao núnero r.cdio, con-

sequência, em parto, do niínoro possivel.
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ACTIVIDADE CQHPLE..S'.T/.P

Continuando a procurar dar una sistonatiza :ão ao

relatorio, menciono, dentro do capítulo da ginística a soguinto

actividade complomentar :

1 -

OriontagSo de un grupo dc 60 alun:3, nun

treino do conjunto cor. vist'. ao fostival

do 10 de Junho

2 -

Igual actividado c<~n ^rupos do 30 alunos ,

on dois treinos r.'.is

3 -

Apresentagão de una classo ccnjunta do

200 alunos , na Sec^ão.

4 -

Colaboragao na orionta-ãc ao un núcloo dc

alunos , no fcstival do 10 do Junho .
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XII

ĨNICĨAQ/.0 DESPOR T I V
T •

Problpmas Básicos

A realidade escolar torna o problena da inicia-

gão dosportiva bastante molindroso, dificultando a aplicacão dos

princípios estudados .

Assim há a considerar:

a) Grando nassa do aluncs

b) Exíguo ospago

c) Horário do activida^o c< r.ur. para tcdos os alu-

nos

d) Falta do prcfosscrcs o instruV ros

Analizomos :

I - Quanto ao factor a o b :

Como pormonor ovidentc basta referir que caboria,

admitindo que 200 alunos nãc praticavar. , un praticar.to por notro

quadrado, o que daria, num car.po do andobol (dir.en3~es ninina3 =

= 30x15) a existôncia do 450 alunos . A esta referSncia r.orar.en-

to ospeculativa, substituinos o asrocto inverso, isto o' , on fun-

gão do espago e horário, o núnero de alunos quv, pcd'.ria ser no-

bilizado . Assim, temos :

1 - nos dcis canpos do vcloy
- 2^ alunos

2 - no canpo de basket c espajo latoral (norto )

con dinonsôes inforioros hs r.ínir.os - 1/.

alunos (andebcl)

3
- no cspago latoral sul cn acis "carp.s" reduzi-

dlaeinos
- 28 alunos dcs princiros ancs (ando-

bcl)
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4 -

no topo, junto aos carpcs de vcley - 12 aluncs

(preparagão para vcley)

5 -

no ginásio - 12 aluncs (voley) * ic (proparagãc)

0 que dá um total do 102 aluncs . on nís condijôes.

Tendo o Liceu 1.800 alunos é necessáric admitir inactivos 1.698.

Em face do

II - Hotário comum (factor c) -

problona qUe ostá a podir rovi-
sao na orgânica cscolar -

pôr-so-iar. duas hip/tosos :

-

oscanolamonto dos alunos (a qual 6 aplicala, co-

mo solucao do emergÔncia quo represonta)

- divisno em dois grupos , un or. actividado das 14-

-15 as 15 e outro das 15 as 15-45, "soss~os mí-

nimas
"
de 45 ninutos .

Este pordn não 5 âo possível oxocu^Sc, dado quo os

pr6prios vestiários não chegarian para r.ais de 100 alunos (ja"

com solugoes improvisadas ) e seria necoss.írio fazer sair un gru-

po para entrar outro, o que iria reduzir a quase n.da as sesscos.

Assim, encontram-se os professcres porante c t-rave

problema de "nem sequer suscitar o interesse pela iniciaoão" pe-

ranto o perigo de autôntica "submersãc" dcs locais para a sua

prática.

Como agravante encontranos

III - Falta de agentes de ensinc (factor d)

Dois professores o un estagiário, acs quais cabe-

rá* a direcgão de cerca :e 34 alunos cada (no c.so oncaraiîc, que

6* sobrepassado , por vozes).

A hipotese de doslocar actividados para fora dc
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Liceu fica posta do parte, pois levaria a atribui:ão de grandos

massas a cada professor, cono fica denonstrada a dificuldado

crlada sempre que um ou dois professores tem que se deslccar ccr

equipas representativas , estSo doentes, etc.

Juntando ainda o factc do que o Prcfossor Metodo-

logo tem contínuas solicitaooes na resolugão d.e pr.blenas respei

tantes ao Centro da Mocidade Portuguesa; e quo a prcsen^a do es-

tagiários é evontual.

A atitude tomada foi a do districui^So do fun^~os

por modalidades :

- Profossor Jcao Infanto - OrientagSo e'-ral; v 1-jy-
bol : vanruardis t as o ca^

detos .

- Professor JcSo Boivontura - Voloybol: iniciacSo

e inf antos .

- Aluno esta^iário
- andebol : inicia;~o o vanguar-

dis tas .

Passo a descrever a

ActividaOo exorclda

Nota: Toda a actividado dos alunos e' voluntá"ria.

I -

Qrientagao:

Sendo-me distribuida a nodalidade do aniobol, a

qual nao tem tradigoes no Liceu, enc:ntrei-ne en faco do una Cu-

pla necossidado:

- fazor iniciacão con os r.aic ncvcs

- preparar
as equipas do vanruardistas

Poderá, a prineira vista, parecer absurâc cue se

j ^4n + or--.n+r. fazer c:rcoticSe ccm un destcrtc

pretonda, quase imediatanenLo ,
i^e_r *



- 26 -

em fase inicial de prática, em vez de intensiva iniciagãc, can-

peonatos internos , etc. Bastará, no entanto, recordar o proble-

ma do espago e número para verificar que , perante o núnero do

alunos mobilizáveis , como a quase ir.possibilidaôe de realizar

torneios internos , se justifica essa atitudo, que von tambén

colaborar na aceitagSo e interesse da nodalidadc.

I I - Divisao do trabalho :

18 - PerÍodo :

a) infantes : sinples inicia:So.

b) vanguardistas : inicia^o tdcnica e t'ítica.

Propara-ão do duas oquiras (;. o B)

28 - Poriodo:

a) infantes : inioiagão (roaliza^Sc :e tornoios :

Socgão .

b) vanguardistas : conpetigãc ; propara ;Co .

.

38 - Período :

a) infantes : pequenos pornonores de t'ícnica e

tcíctica.

b) vanguadistas : actividado reduzida para por-

mitir maior activiJ_ado 'ios infantos ,

III - DescriminagSo :

12 - Período :

a) Realizada en "canpcs reduzidos", c:n un nú-

raero sempre eventual de alunos e grande nú-

mero de "estreantos" en tcdas as sess'os.

1 - Ensino das regras bisicas (incluindo un

ou dois jcgcs para intrcdu:Sc de regras

tdcnicas e discir linarcs)

2 - Jogo global

3
- Ligeira anilise técnica: aspectos funda-

nentais

L - Jogc con inposi:Sc, conc "regra", dos

fundanentcs tácnicos ensina_.cs (contrôle)
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b) Exactanento a mesna actua:Sc at6 a allnea

4 , dado quo 50% dos praticantos desconhecia:

a nodalidade.

1-2-3-4- Idêntico a (a) .

5 - Ensino de elomentos de táctica (pcr noio
de jogos apropriados)

6 -

Jogo (contrôle te'cnico e ta*ctico)
7 -

Aperfeigoanentc de pomencres tecnicos

(com recurso a pequenos "jcges" apropria
d o s )

8 -

EstruturagSo dur.a actua-So tictica cono

baso

9 -

Jogo cle contrÔle

10 -

ConpetioSo re 'uzida ( d 0 notar quo o jo-
go-tipo de ccr.petigã^ zí foi possivel
no pr6prio campoonato, dada a oxigui.ade
do espago o falta do r.aterinl : baliz.3,
rodes , otc . )

11 -

Ligoir.- proparagSo física.

28 - Pefíodo:

a) Idêntico

b) 7 a 11 - IdSntico

12 - Ensino pormenrizaio das ro^-ras

13 -

Jogo de proparagao com 'inpos i: So
"

das

regras .

14 - Estruturagão to equipas-base , dividas

om van^uardistas A e B.

15 - CompetigSc inter-liceus .

Notas :

a) A inicia_;So dos infantes mî.nteve-se nun

plano ostacicnário por r.otivc le :

-

espago, terrc
o núr. .rc do alunos

- naior aten:ão a dedicar aos var.«ruardis-

tas

- orienta^Sc destcs durante cs canpecna-

tos

- realizagãc dos torneics la Sec^So do

Alvalade (a quc ncs referincs adiar.te)
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b) Os vanguardistas fcra:., na tctalidade dos

praticantes. utilizadcs no decorrer dc

respectivo canpeonato, onde, pela prirei-
ra vez, tonarar. contactc con as vordadoi-
ras dinensoos, balizas , ctc.

38 - Poríodo

a) intensificagão de actividaio, utilizandc o

espago anteriornente dedicado aos vanguardis

tas . Surgiu grande núnero do novos pr.tican-

tes . Foi apenas seguida a ovlugSo dc 1 a 6 .

b) Actividade roduzida, par__ dar lu^-r a inicia

gSo dos nais nc vos .

- Treino de pornenoros t'cnicos (por roali-
závcl en r.onor osp.i^o)

-

ColaboragSo na iniciagSo dos infar.tos

Nota3 :

a) Profori não avanear dere.siado na inicia-

gSo polas razcos oruintos:

- grando niíncro de no*.- s praticantcs

-

inposs ibilidade de :c licar nuita _ton-

:Sc a cada ^rupo .

- intoresse cr. estruturar una baso nais

s6lida

b) Era logica a atitudo on f avor do interosse

dos mais novos , prejudicados no 2 8 Porío-

do, on naior núr.ero e ccnstituindo base

para os ancs postericres.

Igualnente a existSncia do un bcn núner:

de alunos dc 59 e 78 ancs, corTuzia ao

sou afastanontc no sontido dcs estudos.

IV - Actividade na SeceSo:

Realizada de fcrr.a nais conpleta, polas boac cr.ii-

goes do tonpo, espago o núnoro de alunos (:.:onas ccn dof ici'ncias

matoriais) a iniciagão desportiva na Socgãc d: Alvalade fci estru

turada nuna "organizagãc escolar cxperinental" (conforne "iisser-

tagão final") a qual não ven a prcp6sitc referir, pcr situala fo-
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ra do âmbito do ostágio. Poré*n, os torncios interncs, realizados

on parte dentro dos horários da IniciagSo Despcrtiva da M. P.,

con a autorizacao e o intoresse da parte do Professcr Metedolc-

go e do Reitor. julgo de nocossária roferc*ncia.

Roalizaram-se , intogrados na seguinte organiza ;5o

(apenas citada no scntido do roalizagão) :

A - no plano intorno (turma)

B - no plano goral

tendo, como prinoira nodalidade, o andebl do soto.

A

1 - Seloccionadoros A o 3 - olcitos

2 - Equipa A c B - do exclusiva oecolha dos so-

loccionadoros (11 elcr.ontos cada)

3 - Delogado - con fung~03 dotorr.inadas . Escolhi

do por oloijSo. Reprosonta a turna .

4 " Arbitros - (una oquipa do trcs) aprovado3 on

"oxano" espocial.

5 - Encarrcgadc do naterial - (bolas , f itas , nar

cagao de car.pos , otc.) v: lunt-írio .

B

1 - Consolho Tdcnico (l dolee-dc de cada turna)-

conpcte-lho o sortoio de jogcs , drbitros,

dolegado ao joec, horirios, "equipa do

natorial" de servieo, etc.

2 - Conselho Disciplinar (un chef e , un árbitro,

un delegado). Presidido polo oriontadcr.

Propoes as sangcos regulancnt adas .

3
- no1rt|rado f.o .iogc: Preenche o bclotir. , r.arca

o tonpo, vorifica c. equir ar.ontos o a

logalidade das oquipas or. faco do 3olo-

tir. Goral de Inscrigão.

/ - r...,-fo de canrc (alunc do cc nf ianga -.noneado)

Ccntrcla a disciplina en tornc dc canpo

r
. nhefe dcs balnoários : ccntrola entrada e sa£

^a, distribuigão, orden e êisciplina nos

balnoários .



- 30 -

6 " Eouipa do natorial (dois encarregados dc na-

terial) Rosponsa*veis pela rarcacão dcs

canpos , e contrôle do naterial (bolas ,

f itas , apitos , etc.)

7 - Assistente "prir.eiro soccrrista", tratando
de feridas ou qualquer losac sinples (no-
meado)

°
~ Arbitros e Seloccionadcros : sĩo rospons rívcis,

rospectivanontc , pelo conportancnto nc

canpo o da sua oquipa (er. tcdo o edifício
do Licou) .

Utilizando dois canpos sinultSr.oanente , o canpoo-

nato realizou-sc con as soguintos caractorítsicas _

a) DivisSo on 3 sdrios

b) Roalizagão de una vclta arenas

c) Duragao do Jo^'c : 16 nir.utos

d) Obrigatoriodade de utilizagao dos 11 Jojadoros

e) Existôncia do un pornonorizado rorulanonto go-

ral, lido e inturpretado nas turnas o afixado

na vitrina (detorninan do, pcrr.enorizadanonto ,

regras o fungoos)

f) ExistÔncia de una 'tabcla dos crininativa" rela-

tiva a ceda Jornada, para asset;urar a oreaniza

gão da mesna.

g) Proparagão dos elor.ontos rospcns .ívols

Pormenorizando alguns aspectos :

a) Se'ries (agrupadas segundc o desenvolvinonto fl-

sico - tabela para inicia-So dospcrtiva estuda-

da no I. N. E. F. o o nívol te'cnico) .

16 Série

Equipa A do 28 A

Equipa B do 2 9 A

Bquipa A do 2 8 3

Equipa 3 do 28 B

Equip^ A do 18 F
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2a Sérle

Equipa B do 18 F

Equipa - . do 18 .-.

Equipa A do 19 B

Equipa A do 19 C

Equipa A do 19 D

Equipa
•

21 do 18 -j

3» S6rie

Equipa B do 18 t\

Equipa B do 19 D

Equipa B dc 19 C

Equipa B do 19 D

Equipa B do 19 í-j

e) Seria intoressanto a tr an: crigão do re^ulamon-

to . Por tornar este sector der.asiado extonso o

por ter bastantos pornor.-rcs roforidos n.i dis-

sortagSo, nSo o incluo no rolatc'rio.

Vido' a rí^ina seeuir.to s.f.f.



f ) "Tabela descriminativa"

Jogo Dia

12

Hora ÁrMtros
Dele

gado

Chefe de

campo

Chefe

de

Baln.

Local de equipacnto
Cam-

po

Equips

mentcSala Fila
Horas

Antr* Saida

2*A(A)

2ûB(A)

15-15

1« f

(19,30,41)

lfl F

(41)

2fl B

(10)

20 A

(8)

2c Å

ic C

2«

ic

15-05 15-40 No 1

Branco

Faixa

i i

1
~"

"1

i

I

OJ

I
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g) Roferida na dissortacãc .

Nota3 :

1 - Utilizaran-so tabclas do tipo usual, para o

sortoio, cono para as classif icagcos (a ola-

boragSo e a fixagão dost.s a care: do un

aluno)

2 - Obteve-se un nível t-ícnico, Co crr;aniza-;So
o corrocgão o disciplina, r.uitc satisfatd-

rio.(A ninha inturvoncãc dirocta tcrnou-se

quase desnocessária nas últinas jornadas)

3 - Realizarar.-so ainda :

a) Tornoio intcrno do atlctis-.c - Í.0
- estafota

6x^0
- lang _non-

to do bola

- Salto on

altura

b) Tornoio intor-turnas do

Atlotisno :

- £0 notros (2 por turna)
- ostafota 10x^0
- langanento de bola (2 por turr.a)
- altura (2 por turr.a)

dividido on 28 ano (ccn o 18 F) e 18 ano,

dentro do horário ^eral da Iniciagão Des-

portiva .
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XIII

RSLACOES ESCOLARES

Problena fundanental ho ensino, refiro, con os-

pírlto de sîntose que orienta esto relatário, as ninhas inprcs-

sôes dominantes sobre o convívio oscolar.

I) Com o Reltor:

A sua forte porsonalidade , cor.o ^ nanoira s<5bria

e eficiente de dirigir, foran os factos que ne ir pressionaran nos

primeiros contactos. Entregando ao Profossor Mctodôlogo a rosolu-

gSo de todos os problemas roforontes ao neu trabalho, vurifiquoi

o seu interosso pola EducagSo Física, expresso nuna constanto aten

5S0 no interecse posto na rosolu^So dos seus problcr.as : sinplos

reparagSo ou aquisigSo de natorial, doslocajôes, actividades dos-

portivas internas ou externas , aprosontagôos f inais , cono pelo de

curso das aulas . A sua presenga foz-se dis cretanento sontir logo

nas primeiras aulas que doi, cono era relativaronte froquonto no

ginásio o nas suas actividados de inicia-ão dosportiva. A quando

da 2» visita de inspecgSo, assistiu ao docurso do toda a aula .

Igualnento assistiu a t.oda una denonstracão de conjunto de ginás-

tica e desportos que realizoi
na SecgSo, denonstrando interosse o

dirigindo-mo palavras do encorajamento.

Sempro que ,
a conselho do Professor .íetoddlogo , o

proouroi para tratar de qualquer assunto, oncontrei pronta acci-

tagSo o interesso na rosolugão do nosno.

Atravds do un Conselho Escolar a quc assisti, vo-

rifiquei a atoncSo quo dodicava ao trabalho de cada profossor,
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analisando, conentando, aconselhando o oriontanao.

Concluindo, rogisto:

a) 0 agrado pelo contacto con a sua forte porso-

nalidade de Chefe .

b) 0 ambicnte propício quo osta gera para o traba-

lho dos profossorcs, pola accão disciplinar o

orientadora .

c) 0 ostínulo proporcionado polo sua atonoão pola

Educagão Física.

II) Com o Profossor Motoddlogo:

A principal ac^ão sobro r.in oxorcida p lo Irofos-

sor Metoddlogo, foi o sou oxor.plo. Propositadai.onto , dosloiuoi pa

ra o capîtulo "Prinoiros contactos" alí-ur.as cor.s idoraoôos sobre a

sua actuagao, poi' an Julgar diroct ar.onto nccessárias h. exprossfio

das primoiras improssoes .

Roferi quo una das razoeo que ne levou a preforôn-

cia pelo Licou Caâioes , para ostdgio, foi o anterior conhecinento

do Professor Metoddlogo.

A reforgada autoridades r.oral, pelc facto de ter

sido meu Professor no Liceu, levou-ne a pedir-lho "uc r.ão lir.itas-

se a sua acgSo orientadora ao sinples porr.onor tCcnico, nas a os-

tondosse at(5 â crîtica do nou cc~.port-r.entc nao rola-5os escol-ros.

Assin o fez, o qu: alids <5 , ncder-d-nento , sua nor-

na.

Alc^r. doste duplo aspocto, f roquontononte encarou

problonas oscolares e prof issionais , vistos atrav<5s da sua obser-
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vaSao o oxperiSnoia . Aprazou-r.o este faoto e registo o ...u vaĩor

oducativo .

Igualnente sobro o convlvio con os alunos f e z fro-

quentes comontários e observagoos.

Vorifiquei cuidadosanonte o sou trato cor. ostos ,

cujas características já roferi.

Nos meus problor.as o dif iculdadv.3
, oncontroi son-

pro pronto apoio o auxílio para a sua rosoluoão.

Rosunindo :

a) Maior aproxinarão advinio do anterior contacto

oscolar .

b) Acgão oxorcida polo sou ox.jr.rlo.

c) Oriontigão to'cnica o podagáric- (situando, nos-

ta , aspoctos do orientagão possoal) .

d) ConentSrio o infornagão sobro probler.as oscola-

res o prof issionais .

o) Atonoão constanto po3ta na ninha actuagão, agín

do sinultâneanonte ccr.o auxílio o ostínulo.

III) Com os rostantos profossores:

No quo so roforo aos tr5s restantes prcfessores io

Educagao Física, dois havian igualnonto sido nous pr^fossores no

Licou, donde so infore o natural agrado tido no sou ccnvívio. 0

torceiro fora nou cologa no I. II . E. F.. ::o sordror.to da ar.izade

dali oriunda, trocá'nos frequontos incrossoes, discutinos situayôes

o problomas .

Con os restantes profosscrcs, or.de cncontrei rrar.-
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de niîmoro de antigos me^t-r*^ « «^v,-r * * .e ne.-cres, o convívio foi irualrente agrad-ívol.

A dispersão do neu horário, a situagôo do ginlsio,

o grande movimento rogistado noatp nu^9ri^ x ,6 auu
noBiie, oDrlganao a presenoa dos pro-

fossores, en especial nos dias das ninhas aulas dc ostágio, (da-

do que eram 4&a. e sábados , portanto de actividades da M. P.) n5o

foran de noldo a proporcionar un convívio r.ais intonso.

Em suna:

a) AgradSvol rooncontro cor: anti^cs nestres .

b) Renovanonto de convívio con ur antigo colûfa

do oscola, agora om fase da vida docor.to .

c) Convívio goral a^radivol, n~o ruito intonso,

polas condigoos ospociais .

IV) Com os alunos :

Na dissortagSo fiz l-rpa roferônci- ao presonto

assunto, pondo idoias o osbogando atitude , csta sob a forte rosor-

va da oxperiãncia e ostudo da vida oscolar.

Cono factor doninante , básico, considoro o ar.bien-

te geral de ordem e disciplina a qual, sendo exigente, nao ê de

forma alguna opressiva. A reforida exigência e', logicar.ente , Jus-

tificávol em face da grande nassa de alunos . Dostes e feito un

contrÔle pernanente, que vai até ao aspecto possoal sempre que ne-

cessário, cono tivo ocasião de verificar, através de conhecimer.to

de alguns factos . Emprogados o professores, sob orientagão dc Roi-

tor, colaboran nessa aegão.

Por una quostSo de eistenatiza ^So, dividc eote sec-

tor nas alíneas :
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a) Convívio nas aulas de ginástica.

b) Convívio na iniciagSo desportiva e desportos.

c) Convívio no plano geral G no exterior.

A) Na ginástica:

Dadas as condi-oes postas pela utiliza;ão do giná-

sio, como peĩo númoro de alunos
, cste contacto <5, por forga, mais

efdmero e distante. Há, pois ,
a considerar:

1 - n*iímero de alunos

2 -

condigoes do utiliza-~o do ginásio

3 - idade

U -

graus do honogeneidade da classo

5 - nívol de oducacão (noio social, faniliar ,otcf )

6 - hora da aula

como elementos condicionadores nais ostSv-is .

E ainda :

7 - InfluSncia de elonentos prepoderantos (incubos)

8 - Condigoes clinatáricas (facto para que nos cha

mou a atengSo o professor João Boaventura)

9 - Grau de interesse : nornal, nonentâneo, despor-

tado

10 - Factorcs acidentais

com un carácter de naior evontualidade .

E:

11 - a ac^ão do professor, a qual deverá ter un ca-

rScter núltiplo reportando-se :

- íls necossidades e objectivos do ensino

- ao estudo e adaptagão âs condi^ôes anterior-
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mente citadas

-

aos seus conceitos sobrc educa^So

- â sua personalidade

- a sua disposicSo e atitude ronentSnea

Tontarci osbogar un quadro sobro cada turna , refo-

rindo pela ordem tragada scn colocar on alíneas, para n~o condu-

zir a uma excessiva frieza:

SEGUNDO ANO:

Quaronta alunos ; apenas a turea no ginásio; idados

entre doze e catorze anos , con aspocto físico disr_.r, assin cono

temperamentos 5 heterogénoa oducacao cor-.o aprosonta-ão ; aulas ^s

dozasseis horas , hora pouco propícia h actividado física, cono ao

interesse pela mesma.

Grande núnero de elonontos prcponderantes nc oon-

tido portubador; grande vivacidado traduzida on agitagão goral e

entrechoque; comportanento geral un pr^uco hetcrogéneo ; boa dostro

za e bon grau de interesse.

Foi a turna onde oncontroi, inicialr.ente , nais olo

vado grau de "agressSo" . A ninha atitudo inicial foi rlspida, re-

sultando num aunento de tensSo.

Tentei depois resolver o probler.a não pela sangĩo,

nas pela acgão conjugada de :

- ritno inpresso a lijão (ocupa-ão constanto)

- exercícios novinentados

- aunento do interosse (pelo uso de fomas conpo-

titivas nos saltos o exercicios do destreza)

- atitudo nais "pr6xina"

Observei que o clina geral da turna vari-va on li-

mitos largos con o tenpc e con a ninha atitude; e que a ninha dis

posigSo, aquela hora, era norr.alner.to depressiva, otrigando-ne a

esforgada roacgSo.
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Procurei controlar os alunos pertubadcres por

constante solicitagSo (colocagão en "chefc de fila", ajudante

nos saltos, condutor de Jogo, refrôncias e corregôes na exocugSo

frequentes, etc.

Acontuou-se nolhoria no ncssc ccnvivio.

QUINTO ANOs
i

Quarenta e un alunos . Gin:'sio, ur. dia, so rara a

turma (quarta feira, as 8-30), no segundo dia, cor. trôs turnas

(sábado, as 11-30) 5 os nais novos alunos co ouinto .:. :c atorzo 0

quinze anos . Excelente correcjão geral; ur. :u outro el.r.r.to .._is

agitado 3en acgao inf luenciadora ; elovado erau de intorosso (es-
tes alunos , na sua naioria, vinhan desde o : rineiro ano sob -ri 'n

tagao do Profossor Metoddlogo) .

Encontrøi, nos prineiros contactos, Voa -coitagíîo,

reduzidas "atitudes agressivas" (brincadeiras , desolcdií ncia , etc.)

Diferenga nítida do conportanento entre a aula de quarta-feira

(8-30, ginásio so) e a de sábado (11-30, líltira aula da senana,

três turnas no ginâ*sio) , esta caracterizada p:r una naior arit.-

gSo, provocada pelos factoros citados , cor.o pela dificuldado do

audigSo do comando e pcrturbagSo deste, pelos nesros r.otiv.s.

Era esta a hora en quo encontrava r.aior-.s dificul-

dades de condugSo. Não trouxe probler.as dis ciplinares (aponag

advertências) cono foi tanbén un pouco "distanto" , 0 cor.vlvio com

esta turma .

SEXTO ANO:

Vinte e cince aluncs 5 duas tur-.as n? pindsic; i .'.-

des do quinzo a dozassete anos ; grando hcterc ror.idade de tipos

norfoldgicos o tcnporanentos ; aulas as 10-30 de sábado.

CorrocgSo assinaldvol. Ir.dolíncia e desinteresse

pela ginSstica.

Esta turna destinada ao curso de Direito, er^ l
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mais curiosa. 0 seu pequeno núnero cor.o a correcgão, foran pro-

pícios a um melhor conhecinonto e contacto. Scbro a sua prepara-

gao ginástica Já referi, cono seu aspecto norfolcgico. Quanto ao

seu interesse, esforcei-no por ostinulS-lc, roferindo, principal

nente ,
a necessidade de actividade física, consepuindc-o de for-

na relativa.

Confessado pelos proprios alunos , atribuo-o aos

factos seguintes:

- falta do cstínulo dospertado pcla actividado an-

torior )

- atitudo nental dotorninada j í nur. sontido do ie-

sinterosso pola actividadc física (1)

- una so aula por scnana, "os qu^ condo" a -.ctivida-

de física

0 seu convívio foi bastante apradivel, r.ão trazen-

do problenas de orden disciplinar.

(1) - Acresce reforir que ,
na sua r.aioria, crar criundos do en-

sino particular. Couo nota curiosa ro^istarcs a prosonga,

pouco assídua, de un sc' aluno desta turna , na pritica do

desportos .

B) Na iniciaeSo desportiva o dosoortos :

É sabido que os desportos (cono a sua iniciag__o)

proporcionam naiores possibilidades
de convívio entrc professor

e alunos, o destes entre si, oriado pelo conjunto do situagôos:

maior liberdade de aooão, anbiente de Jogcs, deslocagcos, etc.

Tendo versado asoectos d^ problccoa na dissertacão,

nSo é neu propdsito repoti-los .



Vancúardistas : ,
.-.

Referidas no capítulo proprio as ospeciais o.t-

dicooes de trabalho, encontrei-me en ligagão nais prolcngada

com um grupo de cerca de vinte alunoo dos \U aos 18 anos , os-

forgando-se a ninha acgSo no sentido de lhes dar:

-

Disciplina no Jogo

- Espírito do oquipa no duplo sentido do entroaju-

da e respoito nútuo

- Rospeito polo advers^rio o polco rírbitros

- Intoresse noderado pelo rosultado* intorosso fun

danental na prStica do dosperto (duplo aspocto

este do nais fáciJ acoit.g~o no-.ta idado, pola

nova oriontagSo dos intoroosos dor.inantes)

No decurso do nosso contactc cor.o nar. dosloca:~os

que fizonos, conr.cguiu-sc de una re.noira goral :. -.ntor a linha do

conduta tragada. Convívio agradrívol, sen grandos problenas .

Infantes :

No ligeiro contacto, no final do ano , cor. os alu-

nos do 18 ciclo, esforcoi-ne por, a par la iniciacão tícnico-t'ct

ca nuito ligeira, lhes inculcar as basos da disciplina de Jogo

nocessária as acgoes ulteriores .

Em face do una r.assa do ccrpesioão e núncro ser.pre

diversa, rounia-os en pequones "carpcs" traoados no solo, oxpli-

cava as regras nais elementares ,
doixando-os JcSar livrunente.

Eran imodiatos os conflitos c atropo-los as r3,ras, ccrc os pe-

didos de intopforôncia a nin diriGidos, quo inicialnente recusa-

va. AP6s esse poríodo interferia no Jcro, a rropísitc de una ex-
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plicagSo qualquor de ordcn técnica ou tíctica, ficando, depcis,

a orientar com a acgSo seguinte :

a) Constatar a geral reprovacão pelo anbiente tu-

nultuário do jogo.

b) Indicar cono rcgra prineira a oxpulsão ror un

ninuto nos casos de falar cu t-ritar, cu de con-

tacto pessoal,

c) Ensinar a colocagão básic. no torronc tondento

a ovitar o oxcossivo choquo o confusã"o.

d) Aceitar o intcrosso posto nc ro3ult . ío (rais

intonso nosta idade).

e) Constatar, no final, o goral -rr-do pela forna

do Jogo ordonado o dis ciplina .o , char.ando a iton

gao para c facto.

Quanto a acgSo roforida x. orrar.icagão das activi-

dados de iniciagSo dosportiva da SecgTo do Lic.u, su . osquonati-

zagau e conclusoos, oncontra-so cxprossa na disscrtajac.

C ) No plano goral e no oxteriqr :

No plano geral vorifiquoi un a accntuada ccrroc;ão

no trato, da parto de todos os alunos do Licou.

Nas deslocagoes en quo tivo quo acor.par.har os ,-ru-

pos do andebol e as classos de ginástica, foi ottidc -.r.biento do

boa corrocgSo e rospoito.

Nas desloca;5es das últinas não vi inccnvonionte

nas cltfssicas nanifestaoôes ruidosas , quandc rovestid-s de cor-

recto ospírito acade'nico, sor. intorferônci. cen terceiros e ape-

nas nas ocasioos azadas .
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V) Com o pessoal do Liceu:

Foran cordatas e sobrias todas as rela^ces havidas

con o escolhido pessoal do Liceu.
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NOTAS FIĨĨATS

1 " Não c°nsidero, por nelindrcso, n: Snbitc dí.s

ninhas atribuigoes, o conentário sobre a evclugãc da r.ir.ha

actuagao, o qual Julgo, 16gicanente, da c r.potíncia dc con-

Junto de informacoes
, produto dc cor.trôlo o orior.tacão

estágio .

dc

2 " Tanbe'n considero bastantc delicado fazer conci-

doragoes sobre a ovoluoSo to'cnica das turnas o -rupos con

que trabalhei, as quais teriar. , inuvit^v- lr.ont.o , ur. eará"ctor

un pouco subjcctivo, agravado pola natural falta do osrírito

crítico, fruto da inoxperiôncia o rolativid.de do conh. cinon

tos .

En contrapartida , os aspocto3 do autocrítica quo

nele poderian estar contidos , JulL:o ter :oix-.do expross.s,

ainda quc sob forna aparentenunto objoctiv., atravJs do rola

tdrio .

3 -

Quanto aos ndritos do ost-C^io -

cono contacto c-n

a realidado escolar - princiro ccnhecinonto ios seus problo-

nas do aplicagão, orientagao tecnica o pcda.-c'f ica , cor.vivio ,

om suna, apotrechunento líltir.o para a vida dcccnto n. ccnple-

mento do estudo roalizado no Irstitutc - r.ro e' do n-.is ex: rcs

sá-los .

4 - Por líltino, cono dcver essencial, a expressão do

roconhocinento por todos cs que , dirccta cu inôirectanente ,

colaboraram. neste passo fundar.ontal da ninha f crr.agâT :

Reitor, Inspectores, restantos profeosoros e aluncs ,

con o natural dostaquo para o Profcssor Mc tc :!c/ic go .
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A ENCERRAR

Ao Instituto, cor.o dorrau últir.o da Escola

até hojo figura contral da ninha vida, ontrcco, para jul

gamento, o relatdrio do trabalho roalizado, con a certez

do sou honosto cunprimonto, no linito das po3sibilidados

e conhecinentos , esperando do seu voredictun, a consuna-

gSo do idoal quo tracei: sor "oscolar" toda a vida.
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I

Esquema - tipo

A - Preparatôrios

1 - Exercicios de ordem.

2 - Exercícios dos membros inferiores.

3 - Exercicios da cabega e pescogo.

_f
- Exercícios dos membros superiores.

5 - Exercícios do tronco e de mobilizacão da colur.j. vertctrali

a) - de flexão a frente e a retaguarda

b) - de flexão lateral

c) - de torcfto.

B - Fundamentais

1 - Exercícios dos membros infuriores.

2 - Exercícios de extensão dorsal (activa oe jneeiva)

3 - Exercícios de extensno lombar

_+
- Exercícios de equilibrio

a) - no solo

b) - elevado

5 - Exercícios de suspensão

6 - Exercícios de marcha e corrida

7 - Exercícios dorsais

8 - Exercícios abdominais

9 - Exercícios de salto.

C - Exercicios finais

1 - Exercícios dos membros inferiores

2 - Exercícios dos membros superiores

3 - Exercícios do tronco.

D - Jogos educativos

E - Exercícios calmar.tes

p - Exercícios de dextreze

G - Exercicios derivativos



H - Exercicios estimulantes

I - Exercicios de descontraccåo rr.uscular

J - Exercicios de mobilizacão costal voluntários

Nota:

NSo se tratando de um relato circunst nr.ciado, aula por aula,os

exercicios destas dltimas alineas, de emprego eventur.l, não estSo

mencionadOB. nos esquemas

Nota - 2:

Sempre que por qualquer razSo juetificada entendemos m.ortt.r de

terminado exercicio num esquema seguinte, f^zer.os a simples referên-

cia do facto.
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3ec-ui;do a:;o

feimeiro esquema:

A 1: 2 cols. numr. sgd.j dir. vlv.; mch. 2 col3j mrcr. ps.j st.(2)

2 ps. lats. (_+), imps. ps. esq., prs . ps. dir. (2)

A 2: st. - slttr. c. af. elat. Prns. el lat. Bs . T^ 2t .

A 3: st. - rot. Cb. esq. (d.) c. rot . ext . Bs . T =(2 + 2)

A 4. st . - el. amt . bc, af. lat . , inst . , ol. amt . T = Kt .

A 5 a: Prns. afs. - el. amt . Bs,, fl. Tr. fr. l'.s. toc. sl., ins.

T = At.

A 5 b: prn3. afs. - fl. lat. Tr. c. bt . M. Cx., ins . T = (3 + 3)

A 5 c: Prns. afs. - el. ant . B. esq. (d), try. Tr. usq. (d), inj .

T = 5t.

B 1: st . - sm.-fl rap. Prns. c. me . Qs., 1:.: . T = 3

B 2: dt. drv. Prns. fls. unds. - • 2t. drs. T = 2t.

B 3: sent. Prns. cruzs. Ms. ap. sl.
- 2 bats. pts. Dds sl., fl. Tr.

Tac. c. Ms., o + afs. pos. , 2 ins. T = 6t.

B 4i st. - el. J. esq. (d) c. î.s. Os., ext. Prn. esq. (d) c. "Xt.

lat. Bs. T =(4 + 4)t.

B 5: Esp. ; pos. fac. ; st.
- os. t.-cn. sub. Esp. , sub. Esp. ; sub.

Esp. e. t}competicão" K als. ed. v2..

B 6:a)2 cols. st. - mch. , cor. , mch.

b)2 cols. - "estafeta".

b 7: dt. fac. Ms. dbx. Qs. - el. Tr. c. Ms. , Os. , rot. oxt. Bs.T = U

B 8: dt. drs. - 2 bats. Cls. sl. , fl. Prns. c. 2 bats. pt. Ps.

T = 4t.

B 9: a) Plt. (5 cx) - slt. "coelho"

b) Plt. (U. cx)
- slt. "cambalhota"

C 1/2/3: st. - el. ant. 3s. , 1/2 fl. Prr.s. c. oso. inf. Pst. Bs.

T = A-t.



51
SEGUNDO ESQUEMA

A 1: idêntico

A_2: st. - alttr. c. af. lat . Prns. el. lat . altrn. Bs. T = At .

A^: st. - rot. Cb. esq. (d) c. rot. ext . Bs. (2 + 2); fl. Cb.

fr. (rtg.) c. rot. ext . Bs. (2 + 2) T =(2 + 2) + (2 + 2)

AJt'. st - el. amt. Bs., af. lat . , ins., el. sup. c. bt . plms.

abx. lat. inf. c. bt . Ms. Cxs. T = 5t .

AJi:a: st.-el. ant . Bs., fl. Tr. fr. ...3. toc. pt. Fs . , ine .

T = 5t.

A 5 pi P^ns. afs.-Ms. Os., fl. Lat. Tr. c. btt. M. Cx., ins.

T =(5 + 5).

AJj_c: Prns. afs.-el. lat. Bs., trg. usq. (d) 0. Ms . Os., ir.e.

T =(5 + 5).

B 1: st.-el. pt ... Ps. c. hs. Qs ., gr. fl. Prr.s., i.ee. T = l+t .

B 2s Esp. ; sent. Prns. cruzs. , Csts. ap. eep. :..s. se^. 19/22

dgr. - ext. drs.

B 5: sent. Prns. cruzs. Ms. ap. sl.
- Ms. Os. , el. sup. Bs.,fl.

Tr. fr. , 2 ins. T = 6t.

B ki st. - el. J. esq. (d) c. el. ant. Bs. , ext. Prn. ^sq. (d),

c. el. sup. Bs. T = (k + k)t.

b 5: Esp. pos. fac. ; st.
- sub. "livrc", Cb. alt. ult. dgr. Ms.

segr. dgr. Esp. alt. Cb. , susp. far. , osc. Ps. esq. (d).

B 6: a) ens. passg. mch. å corr. (2) e pas. ccr. mch. (V)

b) 2 cols.; sent. sl. - "estafuta _.t. áig-zag".

B 7: dt. fac. Ms. db. Qs. - el. Tr. c. ...s. Os., ext. lat. Bs.

T = ift.

B 8: dt. drs. - 2 bats. Os. sl. , af. Prns. c. 2 bats. Cls. el. ,

fl. Prns. c. 2 bats. ot. Ps. sl. T = 6t.

B 9: a) Plt. (5 cx. ) - slt. s. Plt. fic. dt. fac, "qu-Ma facial"

s. Plt., "saída de eixo".

b) Plt. (k cx) - slt. "cambalhota" c. Prns. est. r.o inicio.

C : st. - el. ant. Bs. , fl. Tr. fr. c. ose. iní. post. Bs. T = U.
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TERCEIRO ESQUEMA

A 1: idêntico

A 2: st.-slttr. c. af. lat . Prns., el. lat. ?ltrn. Es . (4)» el.

lat. Bs. (2) T = 6t.

A 3: Ms. Os. - rot , Cb. esq. (d) c. rot . ext . Bs . (2 + 2) ir.cl.

Cb. fr. (rtg) c. rot . Bs. (2 * 2) T =(2 + 2) + (2 + 2)

A 4: st . - el. ant . Bs. (1), af. l^t. B. osq. (d) el. sup. B.dir.

(1) ins. (3) el, ant. Bs . (l) T = 5t .

A ^ a : st . - el. ant . Bs., Fl. Tr. fr. c. osc. ir.f. pst . Bs.

T = 4t.

A 5 b: Prns. afs. - el. lat. B. osq. (d), fl. lat. c. .... bt . Cx.,

ins. end. Tr. c. D. l__t. T = 5 ■»■ 5

A 5 c: Prns. afs. Bs. el. lat .
- trg. Tr. 03-i. (d) c. Ms. Os.,

ins., fl. Tr. c. _..s. toc. pt . Fs . , ir.e . , Bs . lnt. T = í>t .

B 1: st. - ol. pt. Ps. C ul. ar.t. Be . , gr. f 1 . _rr.s. c. or.c.

inf. pst. Bs. T = ift.

B 2: Esp. ; sent. Prns. cruzs. Csts. ap. , 3s. el. sup. obl. l'.o.

seg. dgr.
- ext. drs.

B 3: sent. Prns. fls. unds. llís. ap. slJ-2 bts. !..s. el. , fl. Tr.

c. ext. Prns. (Ms. toc. pt. Ps. ), 2 ir.s. T = ct.

B 4: st. efc. ant. Bs. c. el. Prn. esq. (i), af. lQt. , 3s. c ,1.

lat. Prn. esq. (d) T =(3 + 3)t.

B^: Esp. pos. fac; st.
- sub. "livr,", Cb. alt. ult. dgr. ...c.

segur. Esp; dgr. alt. Cb. , 1/2 vlt. P. eeq. (3), 1/2 vlt.

P. esq. (3)î susp. fac , osc.
Prns. esq. (i).

L6, a) mch. e cor. ; eus. 1/2 vlt. P. -si. r_ nch. (4) (com rou-

ca determina^ão)

b) 2 rds.
- "estafeta" em eírculo".

-.i 7r ~. V^. Os. • rot. oxt. Bs. ,el.
B 7: dt. fac Ks. db. *s.

- el. ir. -. .-. u.., i

lat. sup. Bs. c tnt. plms (D T = 4t.

B_8: dt. drs. el. Prr.s. c. fl. ^. , ir.e.,
P. I. (2) T = 4t.

B9 ; a) identico ao esquer.e anterior

b) Plt. (5 cx. transv.) - slt. "carreira faeil"

C :_ Prns. afs.

cruz. 3s. T = 4t.

Bs. lat.
- 2 ir.e. 3s. rlg. , fl. Tr. fr. c osc.
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QUARTO ESQUEMA

A_l: 2 fils; numr. sejd; dir. velv; mch. 2 cols; r.rc . ps; st ; 2 ,s.

lats. (4) imps. ps. esq., prs. ps. ôir. (6)
A_2i st. - slttr. c. af. lat . Prns., el. lat. altr. Bs. (4), el.

lat. Bs.(2) el. cup. Bs. c. bt . plms. (2) T = 8t .

k_Z: Ms. Os. - rot. Cb. esq. (d) c. rot . ext . Bs. (2 -► 2), fl. Gb.
fr. (rtg.) c. rot. ext . Bs. (2 + 2) T =(2 + 2) + (2 ♦ 2)

AJfc: st. - el. ant. Bs.,abx. inf. pst . (2) el. sup. .lnc., ins.,

abx. ant. inf. Bs. T = 5t .

AJL£: st. Bs. lat. - osc. inf. ant . Bs., fl. Tr. fr. c. osc. inf.

pst. Bs. T = 4t.

A 5,pi Prns. afs. - el. lat. B. osq., fl. lat. c. .... toc. Fri.e,.

esq., ins., el, lat. B. esq., tre. p. atx. B. ^sq. e ol. lat.

B. dir. T =(4 + 4)

A p c: Prns. afs. - el. ant . Bs., trg. os ]. fic. Bs . ĩat., ins.

T = 5.

B 1: gr. fl. Prns. Ms. ap. sl. - ext . nl:^r. Pcr.a. esq. (d) lat.
'

T =(2 + 2)

B 2i Esp. ; Js. unds. Bs. rot. ext. , l'.z. s--pr. lcr. '-.sp.
- oxt. drr.

(2) T = 3t.

B 3i sent. Prns. fls. unds. Ms. ap. sl.
- 2 bts. /s. sl. , fl. fr.

c ext. Prns. (Ms. tc pt. Ps. ), 2 ins. T = 5.

Notai a ext. e fl. Prns. - faz-se arrastar. lc os p'e r.o solo

para que o ex. não seja abdominal.

B 4i st. - el. ant. Bs. c el. Prn. esq. (d), af. lat. Bs. c. el.

lat. Prn. esq. (d) T = 3 + 3)t.

B 5: a) Esp. ; st.
- sub. "livre", 1/2 vlt.

b) Esp. , ap. drs. el. ,
Ms. sgr. alt. Cb. -

susp. (2) af. e

jn?. Prns., Ps. ap. 2sp. P. fl. Prns. (D, P.I. (D

T = 6t.

B 6: mch. e cor. ; en&o ia 1/2 vlt. -:rn mch. (4).

B 7i dt. fac Ms. db. ^x.
- es. Os. , rot. ext. Bs. , Ms. ?s. , .".e.

ap. sl. sob. Os., ext. fl. 3s. (2) T = ot.

B 8i dt. drs.
- el. Prns. c. fl. Js. , -xt. Prr.s., abx. Prn. ,sc

(d), abx. P. dir. (e) T = 4t.

B 9i a) identico

b) plt. (5 cx) - slt. "extonsão".

c) plt. (5 cx-trsv. ) - slt. "barreira" c ext. Prns.

C i ex. A 4
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QUINTO ESQUEMA

AJ.i 2 Fils; numr. segdf dir; vlv; mch. 2 cols; mrcs. ; st. (2); 2

ps. lats. (6) imps. esq. , prs. iir. (5).
A 2i idêntico, com mud. fr. ao 9° t. T = 9t.

A 3: Ms. Os. fl. lat. Cb. esq. (d) c. rot. :xt. 3. 1. r^tr.

T =(2 + 2) t.

A 4i st.-el. ant. Bs., abx. int. post. (2), rr. circ. a. Bs. ant.

st. T = 5t.

A^_ai Prns. afs. - el. lat. 3s. , fl. Tr. :r. :,.s. tc P. esi. (d),
ins., end. Tr. c. el. lat. 3s. P. I. (T = 5 + 5) t.

A_£_bi Prns. afs. - el. ant. sup. Bs. , ir.e., :1. lat. Tr. es \. c.

3. dir. el. sup. , ins. , end. Tr. c »1. sup. 3e. T =(6 + 6)l
A 5 cí Prns. afa. Ms. Os. rot. Tr. >.sq. (i), ins. , fl. Tr. s. Prn.

dir. (e), ins. Tr. dir. (e) c. Ms. Os.... T =(4 + .'.)t.

B 1: gr. fl. Prns. Ms. ap. sl.-oxt. lat. alt. Prns. (2 + 2), oxt.

alt. Prns. rtg. (2 + 2) T =(2 + 2) + (2 - 2)t.

B_2î Esp. ; sent. Prns. fls. , Bs. obl. sup. l'.z. s^r. ipr. - ext.

dos. T = 2t.

LJî Esp. pos. fac Ps. ap. 19 dgr. l'z. s<\c alt. Or. -

proj. Qs.

rtg. c. ext. Bs. , ins. T = 3t.

BJt: st. - el. J. esq. (d) c rot. ext. 3s. , oxt. Prn. ^sq. (d) c.

el. lat. sup. Bs. c bat. plms. T = (u + 4)t.
B 5i Trv. (1,7), a) st. pos. fac. -

suep. fac , proí_-r. lat.

b) st. pos. fac
-

ex T preparatorios para a su-

bida de frente.

B 6i a) idêntico

b) estafeta "em perseguicão".

B 7; Prns. afs. - Ms. Os. , incl. Tr. fr. c. rct. oxt. 3s. , inc,

T = 5t.

B 8j dt. dips. - el. Prns. c fl. Js. , ext. Prr.e. , atx. (2), af.

ojng. Prns. (4) T = 3t.

B 9_; a) identico ao osq. ant.

b) identico ao esq. ant.

c) Plt. (4 cx.
- trsv. ) - slt. "er.trc nãos" e seus paparatf-

rios.

Ci ex. A 3.
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EXTO ESQUEMA

A li 2 fils. -

numr; dir. vlvj ; mch. ; rarc. ps. ; xairez e. mch; st.

A 2; st. - slttr. c af. lat. Prns. el. ar.t. 3. esc (2), lat. B.

dir. (2), lat. B. esq. (2) ant. 3. dir. (2) T = 8t.

A y. Ms. Os. - fl. lat. Cb. c, rot. ext. 3. contr. (2+2) rot. Cb.

c rot. ext. B, (2 + 2) T =(2 + 2) + (2 + 2)t.

A 4i st.-el. ant. Bs. , abx. inf. post. (2), gr. circ B». a. 3s.

ant. (2), af. lat. , ins. , el. ant. , abx. ir.f. post. T = 8t.

5 ai st.-af. lat. Prn. esq. (d) c el. lat. Bs., fl. Tr. fr. ...s.

te. P. esq. , ins. endr. Tr. c 3s. lat. , st. T = (5 + 5)t.

5 bi Prns. afs. Bs. lat. -

osc inf. ar.t. int. lat. Bs. sego fl.

lat. Tr. esq. (d) c el. sup. 3. centr. , ins. , eni. Tr. c el.

lat. Bs. T =(5 + 5)t.

5 ci st.-af. lat. Prn. esq. (d) c el. lat. 3s. , trc Tr. esi. c

B. esq. el. lat. M. dir. 0., ir.e. T =(5 + 5)t.

B li st.-el. pt. Ps., gr. fl. Prr.s. Ms. ap. sl. , -xt. altr. lat.

Prns. (2 + 2), ext. poet. altr. Prr.c (2 + 2), -xt. Prr.c c

Ms. ap. sl. (2), st. (2) T = 14t.

B 2i Esp. ; de pé, pos. drs. , 3s. rct.
- xt. î.'s. s-g. Esp.

- ext.lrs.

T = 2t.

B 3i idêntico ao esq. ant.

B 4i Trv. (0,8) sub. "â vontade" ; st. lct.
- r.ch. lgt. s. Trv. c

Bs. el. lat.

B^i st. - el J. esq. (d) c. el. ant. 3s. , osc. inf. lat. inf. ant.

T = 4t.

B 6i a) mch. ; ensQ esq. (d) vlv. em mch.

b) 2 cols - estafcta com obstáculos

B_Ji st. -

ap. lat. Prn. esq. (i) c. 'Tc Cs., ir.cl. Tr. fr. c rot.

ext. Bs. , inst. T =(5 + 5)

B_8: «. drs. Bs. el. lat. , Ms. ar. sl.
- ,1. Prns. c fl. Js.. qd.

Prns. esq. (2), el. Prns. (2)P.I. (2) T =(7 W)

B^i a) plt. (5 cxs) - clt. "oxter.sũo" ou "rr paratono".

b) plt. (5 cxs) - slt. "entre mãos".

c) plt. (4 cxs) - slt. "apoio postvncr" pr,paratorio8.

Ci ex. A 3«
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ESQUEMA

2 fils; dir. vlv.; mch.; ab . altr. de "pares" esq. e dir.; rot ,

p. ext,; juc. ao cnt . e 4 cols.; st .

st . - slttr. c. 2 bats. P. esq. af. lat. Prn. dir. (2 + 2)

T = 4t.

Ms. Os. - ext . asm. Bs. (esq. ant . , dir. lat.) c. rot . Cb.dir.

(2 + 2) T = 4t.

a) Bs.-lat. osc. inf. ant . int . lat . (2)

b) Bs.-lat. osc. inf. ant . inf. lat. (2), Ms . Os., rot . ext .

Bs., ins., el. lat . sup. c. bat . plms., Ms , Os., ext . lat.

T = 8.

Prns. afs. Bs. el. lat . - osc. frn. B0 esq. (d), f1 . post . Bs.

(2), endr. Tr. (l) osc. frn. B. esq. T =(4 + 4)t.

Prns. afs. Bs. lat .
- osc. inf. ant . inf. lat. Bs . , fl. lat.

Tr. esq. (d) B. contr. el. sup., fl. lat. dir. (e) c. el. lat.

sup. B. dir. c. abx. lat . inf. B. esq., el. lat . Bs. T =(7 + 7;

st.-af. lat. Prn. esq. (d) c. el. ant . Bs., trg. Tr. esq, (d)

c. Bs. lat., ins., osc. inf. ant . Bs., osc. inf. lat. B. dir.,

st. s. Prn. dir. (esq.) T =(6 + 6)t.

st.-el. ant. Bs. c, el. Cles., fl. Prns. cr osc . inf. post.Bs0>

peq. set. mm. lg. c. lig. osc. ant . inf. post . Bs., ext . Prns.

c. el. Clcs. e el. ant . Bs . st . T = 6t .

2 a 2; Cst. c. Cst. ; Brs. rot. ext. Ms. dds. - ext. drs.T = 2t_

idêntico ao esq. ant.

Esp. ; pos. drs. Ms. ap. alt. Cb. (ult. dgr. ) -

susp. (2) fl.

ext. Prns. (2), fl. Prns. c. ap. Esp. (l) ext. Prns p. P. I.

(1) T = 6t.

st. - Ms. Os. c. el. ant. J. esq. (d), incl. Tr. fr. c. lig.

ap. P. esq. (d) rtg. ext. lat. Bs. T = 4t.

a) idêntico

b) 2 cols. - "estafeta" com obstâculo.

idêntico ao esq. ant.
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_8i st. af. lat. Prn. esq. (d) c Ms. \z.t ir.cl. Tr. c. r t. ext.

Bs. , rap. el. lat. sup. Bs. c. bat. eur. e abx, rap. (2)

T =(6 + 6)t.

_2,i a) plt. (5 cxs. ) - slt. "cambalhota".

b) plt. (5 cxs. trv. ) - slt. "er.tr mãcr"

c) plt. (5 cxs. ) slt. "nxt nsão".

C: ex. B 1 (sem o poq. slt. )
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OITAVO ESQUEMA

AJ.: 1 fil. nmr. a 4; dir. vlv; mch. lcol.; mch. 1 col. a dir. do

Ginásio; rot . 4 prs. als. seg, o nQ 1; rot. sucess. de cd. gr.

4 als. prll.; alnh. p. fr. e dir.; dir. vlv. fic. 4 cols.

A 2: st . settr. c. 2 bats. altrns. P. esq. af. lat . altrn. Prn.

dir. c. el. lat. altr. B. contr. T =(2 + 2)t.

A $i Ms. Os. - ext . asm. Bs. (esq. ant . , dir. lat . ) c. rot . Cb. es<;

(d) (2 + 2), exercício A2 do esq. sexto. ĩotal (2 + 2) + (2 +

+ (2 + 2) =(8 + 8)t.

A 4: a) Ms. Os. - ext . asm. lat.-ant. Bs.

b) Ms. Os. - ext . asm. lat.-ant. Bs., Ms„ Os. (2 + 2)

c) Bs, el. asm. - osc. inf. ant . lat . (2)

d) Ms. Os. - ext . asm. B. (esq. lat . dir. ant . ) , osc . inf.

ant. inf. lat . , Ms. Os., T =(3 + 3)t.

A 5 a: Ms. Os. - ext . ant . Bs., osc. inf. lat. inf. ant . Bs. c. Etp.Fc

esq. (d) fr., fl. Tr. fr. s. Prn. esq. (d) c. osc. inf. post *

Bs«, endr. Tr. c. el. ant . Bs., osc . inf. lat. inf. ant . Bs.
■

jng. P. esq. ao dir. T =(5 + 5)t.

A 5 b: idêntico ao esquema anterior

A ^ c : st . - af, lat . Prn. esq. (d) c. el. ant . Bs . , trc. Tr. esq,

(d) c. M„ Bs. lat . , ins., osc. inf. ant . Bs., osc. inf. lat.B.

dir., st. s. P. dir. T =(6 + 6)t.

Bli st , - el. ant . Bs. c. el. Clcs,, fl, Prns. c. osc. inf. post .

Bs., ext . Prns. e. el. ant . Bs. e el. Cls., abx. Cls. c. osc«

inf. post . Bs., peq. set . c. el. ant . sup. lanc. c. Bs. T = 6=

B 2 e B 5i 2 a 2; sent. Cst. c. Cst., Ms. dds. , A (Prns. est. e afs. ;

G. (Prns. fls. unds) - A: el. lat. sup. Bs. , fl. Tr. fr. (2);

G. : ext. drs. pas. T = 5t.

BJfj Esp. pos. drs. Ms. ap. alt. Cb. (ult. dgr. ) - 1/2 vlt. (3),

susp. fac. (2), fl. Prns. c. lig. af. Js. Ps. ap. Esp. , ext.

Prns., 1/2 vlt. (3), susp. (2), fl. e ext. Prns. (2) fl. Prns

Ps. ap. , P. I.

B5: st. - Ms. Os. eL' ant. J. esq. (d), lig. incl. Tr. fr. c. ext

post. Prn. esq, (d) T =(4 + 4)t.
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_6: a) evolucão era mch. e cor. c 1/2 vlt. e esq. (d) vlv.

b) 2 cols: "estafeta" c sub. Esp.

JJ dt. drs. - bat. plms. Ms. sl. , 1. ant. sup. 3s. c bat. Cst.

Ms. sl. el. Tr. c fl. Tr. fr. , ins. T = 4t.

j3i idêntico ao esq. ant.

_^i a) b) c) - idêntico ao »jsq. ant.

d) plt. (5 cxs.
- trsv. ) - slt. "oixo".

Ci idêntico esq. ant.
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FBĨMEIHO ESQUEMA

A 1: 2 fils. ; numr. ; dir. vlv. ; mch. e corr. ; xairez.

A 2i st. Bs. el. ant. -

ap. altr. art. Ps. c osc ir.f. lat. inf.

ant. Bs. (2) , fl. Prr.s. c osc ir.f. lat. ir.f. ar.t Bs. (2)

P. I. (2) total = (6 + 6)

A_^i Ms. atr. Cst. - fl. Cb. fr. , circ Cc ?om P. esq. (i) (5(

T =(6 + 6)t.

A 4î a) Ms. Os. - ext. B. asm. 3e. ( ■■z \. ar.t. , lir. lat.), os^.

inf. ant. e inf. lat. 3s. , :,'..-. Cs. , T = ot.

b) Bs. lat. -

osc inf. ant. 3s. , .'s. Divc , ».-xt. lat. 3s.

T = 3t.

A 5 ai Bs. el. ant. -

osc inf. lat. ir.f. ar.t. 3c c aj . P. esq.

(d) fr. (2), fl. Tr. i'r. c osc ir.c pct. 3e. (2) T =

(6 + 6)t.

A 5 bi Prns. afs. Bs. lat. -

osc inf. ar.t. ir.f. lat. 3c , fl.lat.

Tr. esq. (d) c. 'l. sup. 3. :1. Prr.. li. ~or.tr. , P.I. T =

(4 + 4)t.

A 5 ci Prns. afs. - el. ant. 3S. , tre. Tr. eec (i) c M. -ontr.

Clv. T =(4 + 4)t.

BJLi st. - el. ant. Bs. c. el. Clcs. , gr. fl. Prnc c osc ir.f.

post. Bs., peq. slt. c. osc ar.t. ir.f. pest. 3c , P. I.

T = 6t.

B 2i a) st. - 2 pas. lats. , esq. (i) vlv. fic. 2 a 2 Cst. c Ist.

T = 6t.

b) 2 a 2, Cst. c Cst. 3s. rot. ext. Ms dis. - oxt. Irs. c.

el. lat. sup. obl. 3s. T = 2t.

B 3i a) xalrex (6); sent. (4)

b) sont. Prns. est. :..s. ar. el. lig. rt.c
- el. Prr. eeq.

(d) est. Ms. seg. Prn. jt. J. , 2 flc 3e. (-), P. I.

T =(5 + 5)

B 5i a) sent.
- st. (4;

b) Esp. ; st. fec Eep. sub. at' Crt. alt. ult. igr. , pas.
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altr. Prns. (5) sent. 3^ dgr. c. Prns. hor. . , ret. P. I.

BJti st. - el. J. esq. (d), pos. "arqueada" (2)

ê__6: 2 cols. - mch. , cor. (2),mch. (4)

BJ: sent. Prns. est. e afs. Ms. ap. lig. rtg.
- sent. lat. esq. (d)

c. M. contr. Q. , "queda lateral", P. I. T =(3 + 3)t.

b__8: dt. drs. Bs. el. lat. Prns fls. - el. Js. s. Pt. , qd. lat. esq.

(d) (2), el. Js. s. Pt. (2) P. I. T =(6 + 6)t.

b_9: a) Plt. (7 cxs. ) Trpl. - slt. "coelho".

b) Plt. (5 cxso ) - slt. "extensão".

SEGUNDO ESQUEMA

A 1: idêntico ao esq, ant.

A 2: sent. Bs. el. asm. -

osc. ang. Bs. c. ap. altrn. P. esq. (d)

fr. (2), fl. Prns. c. osc. ang. Bs. (2) P. I. (2) troca pos.

Bs. (l) T =(6 + 1 + 6)t.

A 3: a) st. Ms. Os. - fl. lat. Cb. c. rot. ext. B. ld. contr.

b) idêntico ao esq. anterior T =(2 + 2)

A 4i Ms. Os. - ext. asm. Bs. , 2 cir. e 1/2 Bs. (3), Ms. Os...

T =(5 + 5)t.

A 5 a:a) idêntico ao esq. ant.

b) Prns. afs. Bs. lat. -

osc. inf. ant. sup. Bs. (l) fl. Tr.

fr. toc. Ms. sl. , incl. Tr. 45^ c. osc. inf. post. Bs. (2),

P. I. (1) T = 5t.

A5b: st. - af. lat. Prn. esq. (d) c. el. lat. Bs. , fl. lat. Tr. dir.

(esq. ) c. el. sup. B. contr. e fl. Prn. esq. (d), ins., T =

(5 + 5)t.

ft. 5 ciidêntico ao esq. ant,

B 1: st. - el. ant. Bs. , fl. Prns. c. osc. inf. post. Bs. , ;.-?qc slt.

slt. fr. c. osc. ant. inf. post. Bs, , peq. slt. rtg. c. osc.

ant. inf. Bs. , P. I. T = 8t.

B 2: 2 a 2; sent. Cst. c. Cst. ; G (Prns. fls. unds) A (Prns est. e

afs. ); Ms dds. - el sup. Bs. , fl. Tr. fr. (A), el. sup. Bs. ,

B 5; p„ 1. (troca A e B) T = 4t.
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B 4; 4 a 4 "queda facial ire/ertiia" c 3 A

B 5: st. - el J. esq. (d), "posicão arqueaia" (2) F. I. (2) T =

(5 + 5)t.

B 6i mch. e corr. ; eeq. e dir. vlv em mch.

B 8: dt. drs. 3s. el. lat. ...s. ap. sl.
- el. Prr.s. fls. , qi. Frr.s.

e eeq. c. ext. (l) ret. P. I. T =(4 + 4)t.

B 7: 2 a 2; A (dt. drs. , Prne. flc 3s. el. ant. Ms. ap. %'c G);

G (sent. Tr. li.c incl. rtc Tc ar. Ms. A) - G: >'Xt. C T = 2

( tr'-ca pos. )

B 9i a) b) identi-o es q. ar. t.

c) Plt. ( cxc ) - slt. "ca-.bal_.cta".

TERCEIRO i'_.:lîJKMA

A 1: 2 colc ; lir. vlv. ; mch. ; ret. alt. "pai- s" ea\. lir. ; 4 cols.

afs.

A 2: idêntico osq. ant- rior.

A 5i Ms. Os. - inol. Cb. .sq. (i) c ret. cxt. 3. ld. contr. (2 + 2

fl. Cb. fr. c ret. ext. 3s. (2) fl. Cl . rtc c -1. sup. obl,

Bs. (2) T = 3t.

A 4; Bs. el. asm.
- circ. frn. 3s. c af. lat. Prn. eee. (d) (2),

circ frn. sent. contr. (2) c jr.?. Prns. (4 ^ 4), trc. Bc

T =(4 + 4) + (4 + 4)

A 5iai idêntico esq. ant.

A5b: Prns unds. Bs. lat. -

osc inf. ant. ir.f. lat. 3s. c. af. alt.

Prn. esq. (i), fl. lat. Tr. iir (esq. ) cec c el. sup. 3. cont

oec inf. ant. inf. lat. c. r:t. P. I. T = (í - 6)t.

A 5 c; st.
- el. ar.t. Bs. c ap. P. esq. (i) f r. , tr> Tr. esq. (i) c

M. contr. clv. , ins. T =(5 + 5)t

B 1; idêntico ao esq. ar.t. , c o peq. elt. â os c e dir.

B 2: a) idêr.tico eeq. n° 1

b) 2 a 2; Cst c Cet. ; Bs. rct. ext. V.z i:s. 3e. <-

ap. P. eeq.

(d) rtc
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B_l: a) st. sent. (4)

b) sent. Prns. estb unds Ms. ap. rtg.
- el. Prn. esq. est. c.

Ms. seg. jt, J. , 2 fls. Bs. (4), P . I. (l), fl. Tr. fr.

Ms. toc. pt. Ps. , 2 ins., P. I. T =(10 + 10)
B 4.î st. - el. J. esq. (d) c. el. ant. Bs. , "posicão arqueada" (2)

T =(5 + 5)t.

B 5: a) Trv. (l,20) pos. fac. st.-Ms. ap. fac. , susp. obl. fr. c.

pas. peqs. e raps. , fl. Prns. , P. I.

b) Trv. (1,20) pos. fac, st.
- Ms. ap. fac. , susp. obl. P.

m. slt. fr. , fl. e ext. Bs. , fl. Prns. , st.

c) Trv. (1,50) pos. fac, st. - Ms. ap. fac. , "apoio em ex-

tensão" "descida de frente".

B 6: mch. e corr, ; dir. e esq. vlv. em mch.

B 7: 2 a 2; fr a fr. ; dt. fac. c. Ms. db. Qx. (4) - Ms. Os. , ext.

sup. Bs. c. bat. Ms. comp. T = 4t.

B 8: 2 a 2; dt. dee Cb. c. Cb.., Bs. el. sup. obl. , Ms. dds - el.

Prns. est. , qd. lat. Prns. esq. (d) (2), el. Prns. (2), qd.

lat. Prns dir. (esq. ) (2) P. I. T = lOt.

B 9: a) Plt. (7 cxs) Trpl.
- slt. "extensão" e preparatorios

b) Plt. (7 cxs) Trpl.
- slt. "cambalhota".

c) Plt. (5 cxs) - slt. "extensão e slt. "cambalhota".

QUARTO ESQUEMA:

A. 1: idêntico esq. ant.

A2: Bs. asm.
- circ. Bs. c. ap. P. esq. (d) fr. , fl. , Prns. , c.osc.

ang. Bs. , jn?. Prns. c. cir. Bs. (troca pos. Bs. ) T =(6 + 6)t.

A 5: Ms. Os. - fl. lat. Cb. esq. (d) c. rot. ext. B. contr. (2 + 2),

rot. Cb. esq. (d) c. ext. asm. lat. - ant. Bs. (2 + 2), fl. ũb.

fr. (rtg) c. rot. ext. Bs. e ext. sup. obl. Bs. T = 12t.

Bs. ant.
- osc. inf. lat. inf. ant. Bs. c. ap. P. esq. (d) fr.

Tr. fr. c. osc. inf. post. Bs. , end. Tr. c. el. ant. Bs. , osq.

frn. dir (esq. ) c. rot. s. Clcs. , osc. inf. ant. sup. Bs. , fl.

Tr. fr. c. Ms. toc. sl. , incl. Tr. 45^ c. osc. inf . post. Bs.
,

el ant. Bs., osc. inf. lat. B. esq. (d) c. rot. s. Clcs. , osc.

inf. ant. Bs. , osc. inf. lat. inf. ant. Bs. c. jn<?. Prns. T =

(13 + 13)t.
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& 5 b: Bs. lat. -

osc. inf. ant. inf. lat. Bs. c. af. lat. Prn. esqT

(d), fl. lat. Tr. dir (esq. ) c. el. sup. Bs. contr. , ins. , fl.

Tr. esq. c. ext. Prns. e tr. pos. Bs. , ins. , Bs. lat. , st.

T =(8 + 8t).

£■ 5 ,c,i st. - el ant. Bs. c. ap. P. esq. (d) fr. , tr$. a esq. (d) c M.

dir (e) å Clv. , ins. c. tr. pos. Bs. T =(5 + 5)t.

BJi st. - el. Clcs. c. Ms. Os. , gr. fl. Prns. ext. sup.Bs. T = 4t.

â__2i 2 a 2; ld a ld. (P. 2 pas. lats) Ms dds. (M. int. inf. M. ext.

sup. ) - rot. Clcs. c. el. sup. Bs. e ext. drs. , junc. P. rtg,

ao P. fr. , ap. P. contr. rtg. , rot. s. Clcs. P. ld. contr.

T =(4 + 4)

3 3; idêntico ao anterior

B__4î st. - el. lat. Prn. esq. (d) c. incl. Tr, dir. (esq. ) B. dir

(esq. ) el lat. (2) T =(3 + 3)t.

BJ5. a) b) c) idêntico

d) Trv. (1,50) A; pos. fac. , st.
-

ap, Ms. ap. , el J esq. (ou

dir),"subida de frente" c. A.

e) Trv. (1,50) pos fac. , st. Ms. ap. fac. , susp. obl. fr. P.m.

slt. , susp. lat. c. M. esq. (d) Q.

B 6: evolucoes em mch.

B 7i "gatas" -"queda facial","queda lateral" esq. (d) c M. contr.

$., progr. de 902 s. Ps. (5) "queda facial", P.I. T =(9 + 9)t«

B 8: ^dentico ao esq. ant.

B 9: a) b) c) d) - idênticos

e) Plt. (5 cx
- trsv. ) - slt« "apoio poterior".

QUINĨQ ESQUEMA:

A 1: idêntico esq. ant.

A 2: Bs. asm. (esq. ant. lat. ) - circ. Bs. c. af. Prn. esq. (d) osc.

ant. B. esq. (d), osc. inf. lat. B. esq. c. rot. s Clcs. P. esq

fl. Prns. c. osc. inf . ant. inf . lat. Bs. , osc. inf . ant. B. es

(d) c. rot. s. Cles. , osc. inf. lat. B. esq. (d) circ. Bs. c.

jnc. Prns. (9), trc. pos0 Bs.,... T =(10 + 100

A3: Ms. Os. - ext. asm. Bs. c. rot. Cb. esq. (d) (2 + 2), fl. lat.

Cb. c. rot. ext. B. contr. (2 + 2), fl. Cb. fr. c. rot. ext.

Bs. , fl. Cb. rtg. c. ext. sup. obl. Bs.

A 5 a: idêntico ao esq. ant.
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irA 5 b j st. - af. lat. Prn. esq. (i) c el. lat. 3s. , fl. Tr. i

(acq. ) c fl. Prn. esq. (d) e 3s. el. sup. , cxt. Prr.s. c abx.

lat. 3s. , st. T =(5 + 5)

A 5 c : id~ntioo ao esq ant.

3_1: st. el. Clcs. c Ms. Cs. , ^r. fl. I-'rns. c ext. sup. ^s. , est.

Prns. c <cl clcs. <■■ *'s. Os., ct. (alt •- rr.ar.Io c esc-iir. iir. -

esq. vlv. ).

B 2: ^dêntieo ao ecq. ant.

B 3: eent. ĩrne. est. ur.ie. - el. I rr.. ce_! (i) est. e. Ms. s^g.

prn.., fl. 3.c (4), P.I., fl. Tr. fr. c Vz. see. Trns. , 2 ir.e. .

P. I. T =(10 + 10)t.

B 4: %t. ..1. lat. i-rn. eeq. (\) c. el. lat. B. or.tr. (2) ";:>si;3o

arqu^uia" (2), •.ni. Tr. c el. ar.t. J. --sq. (d), I. I. T =

(6 + 6)t.

3 5; a) Esp. poc irs. Pe. ap. V.z. soc i^r. alt. Cb. (alt. der. )-

susp. , --l Prrec eet. (2) fl. Prnc ic . ac E. : . , P. I. T =

5t.

b) 4 a 4 - "qu-'da facial inv. rtiia" c^r. J A

B 6i cvolucão < -m mch. o cor.

B 7; "gutas"
- "queda faoial" ,

"

}u ia lateral" esq. c !.'. ;. , cent.

lat. esq., "qucda lat r _1" c el. sup. "T dir,
"

qu. ia facial",

P. I. T =(6 + 6)t.

B 8: idêntico ao esq. ant.

B 9: a) *> ) c) d)

c) Plt. (7 cxs) 2 A, Trpl.
- slt. "cam^alhcto"

c lic ap. Vs. (ou s. ap. !':.. )

fĩota: a clnr.se coneca a

pr.pararce para arr _ser.ta;ão cir.al 1, r 8-

ponsabilidair, doreio a fixa9~o ic al.-uns exerccics.



66

SEXTO ESQUEÎĨA:

AJL: Môntico ao ecq. ar.t.

A 2i idêntico ao esq. ant.

A 3i st. - rot. Cb. esq. (d) c. el. asm. 3. (2 + 2), î.'s. Os. ,ext.

sup. Bs. c fl. Cb. fr. , Ms. Os. rot. ext. 3s. c fl. Cb.

rtg. , P. I. T = lOt.

A 4; Ms. Os. - ext. csm. Bs. , 2 1/2 cir. 3s. , ...... Os. T =(5 + 5)t.

A 5 aâ identico ao esq. ae.t.

A 5 nî st. - af. altrn. Prr.s. (2) fl. Tr. : r. 3c pncis. (l) tr^.Tr.

esq. (d) c. lno 3s end. prcrr. Tr. c osc d»;'cr--sc

Bs.

A 5 bi st. - af. Prn. esq. (j) c !.!;. ^s. , fl. Tr. iir (esq. ) c fl.

Prn. contr. , ins. , fl. lat. li. cor.tr. c ul. sup. B. e fl.

Prns. contrs. ld fl. , ext. Prns. c Ms. 3s. T =(7 + 7)t.

B li st. - el. ant. Bs. c. el. Cls. , zr. fl. Prns. c osc inf.

post. 3s. , p'.q. slt. c osc ar.t. ir.f. rcst. 3s. , P. I. (2)

T = 6t.

Notai o peq. slt. é feito altrn. â fr. , rtc ,
-

sq. e iir.

B 2i 2 a 2, Cst. c Cst. , 3s. rct. ext. , Ms. dis. - cxt. drs. P.

m. peq. pas. fr. e j1. sup. cbl. cs.

B 3i idêntico ao esq. ar.t.

B 4i st. - el. ant. J. ccq. (d), "posipão arqusada" equil. lat.

s. prn. dir. st. . 0 mesmo ex. .n s-r.t. cor.tr. T = 4 + 4t.

B 5; 2 a 2; fr. a fr. ;
-

"qu.ia f icial" "ir.verti ia" com A: 1/2

vllt. e. torno do G; G: eamc. fr. fic st. , 1/2 vit., ?■ r,- t;

com troca ie A e G.

B 6i evolu;So em mch. e cer.

B 7. 2 a 2, fr. a fr. , it. bac
- Ms. Os. ext. 3. esq. (d) e bat.

M. (2 + 2), ext. s.m 3s. c bat. rlms. , V.s. Cc :'.c ib. ^x.

T = 8t.

b 8: 2 a 2; dt. drs. ; 3rs. el. sup. obl. , V.s. ids. - el. altrn.

Prn. eeq. (d), qi. lat. Prn. li. iir. (e) d Prn. , abx

(4+4) el. simlt. Prns. (2)

qd. esq. e (dir) e r.bx (6 + 6)

B 9; a) b) c) d) e) - iTrticcs

f) Plt. (7 cx
- trsv. ) Trpl

- slt. "cambalhota" s. ?lt, c.

ap. Ms. ou Csts. Ms.

g) Plt. (7 cx
- Trsv. ) Trpl. slt. "mortal".
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SÉTIMO ESQUEMAi

A_2i et. Bs. el. asm. (esq. ant. dir. lat. ) - circ. 3s. c af.

Prn. esq (d), osc inf. ar.t. 3. es q. (i), osc ir.f. lat.

B. esq (d) c rot. C. s. CI.c :az. esq. (i) vlv. , :1. Prns.

c osc inf. ant. inf. lat. 3. (2) :..:?. inf. ant. 'c ^sq.

c rot. s. Cls. , osc inf. lat. B. es .;. , circ. 3s. c jnc.

Prn. esq. å dir. (10 + 1C ) ; tr. poc 3c.; rep. ex. (10 -••

10) T =(10 + 10) + 1 ts.

A 3i Mc Os. - rot. ext. 3. >jz 3. c ir.?l. Cb. II. rontr. (2 + 2)

ext. osm. Bc c. rot. Cb. (2 + 2); íi. Cb. fr. ^. rot. cxt.

Bs. , fl. Cb. rtg. e -xt. sup. obl. :;c T =(12 + 12).

A 5 a: Bc el. ant. (l) -

occ inc lat. ir.f. ant. Bs. c af. ant.

P. esq. (d), fl. Tr. fr. e osc ir.f. post. 3s. , osc ir.f.

lat. 3. dir. c rot. c Cl~s (iir. vlv. ), osc inf. ant.

sup. Bs. (l), fl. tr. fr. toc Vs. sl. , el. tr. 452 e osc.

inf. post. ant. 3s. , rot. C. s. Cls. c osc , ir.f. lat. 3.

esq. , osc inf. ant. inf. lat. c '__;:. Fc , P. I. T =(13 x

13)

A 5 bi st. - af. lat. Prn. esq. c V.s. Qs. , fl. lat. Tr. dir. , c

fl. Prn. centr. , ins. , fl. lat. tr. :-z c c. -t. lat. eup.

Bs. contr. e fl. Prn. cor.tr. ret. F. I. (2) T =(7 + 7).

A 5 c Prns. afs. Tr. incl. fr. 3s. per.ds. (3) - rct. Tr. esq. (d)

c osc lnc Bs. (l + 1).... er.ir. rr-r. Tr. (3) 8t. (l).

B 1; si. - el. ant. 3s. c. el. Cls. , fl. Prnc c. oec inf. r:et.

Bs. , peq. slt. esq. (dir. , fr. , rtc ) c osc ar.t. ir.f.

ost. Bs. , P.I. T =(6 + 6 + 6 + 6)t.

b 2: 2 a 2 ld. a li. V.s. is. ir.f. e sup. (5) - rct. s. Cl3. flc

Cst. c Cst. 3s. el sup. , juc P. rtc ao P. f r. , ap. P.

cer.tr. rtg. P. I. vlt. P. li. opost. T =(4 - ^)

B 5i sent. Prns. est. afs. (st. s. P. i'r. , pas. lat. P. fr. ,4ts. )-

idêntico ao quir.to esquema.

3 4: st. (4t. ), fr. a fr. , 2 a 2 - 3:
"

quc ia facial inverti ia" ;Ai

1/2 vlt. e. torn. G. ; G: camb. fr. fid ^ pé, 1/2 vlt.
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B 5i st. (2) -

esq. lat. s. Prn. esq. (2) "pcsi^ão arqueada" (2)

el. ant. J. iir. 3. , st. T =(6 + 6)

3 7: 2 a 2, fr. a fr. "gatas" (3) "queda facial" , prj. Qs. rtg. ,

ins.,
"

queda facial", dt. fac , Vs. Os. , ext. 3s. c bat. Ms.

no. , Mc 0. fr. , V.a. Oe. , Vz. ap. sl. , "gatas" T = 10 t.

B 8; idêntico

B 6; evols. mch.

B 9; a) Plt. (7 cx) trpl. - clt. "• xt r.são" e "entre-mãos".

b) plt. (5 cx) - slt. "•-•xtor.sao".

c) plt. (7 cxs
- trev) trpl. -clt. "r.rtal".

3EXT0 AĨ.C

UM:

2 f ils. ; numr. , mch. e cor.

Bs. el. ent. -

osc inf. lat. inf. ar.t. 3s. c ap. P. esi.fr.,

fl. Prns. c. osc ir.f. lat. inf. ar.t. 3s. T =(6 + 6)t.

Ms. Cc - incl. Cb. esq. (i) c r:>t. ext. 3. contr. T = 2+2)t.

st. - rot. ext. 3s. , V.s. Os. , ext. iat. 3s. , occ. ir.f. ant.

inf. lat. 3s., rt t. P.I. (3) T = 3t.

3s. lat. - osc. inf. ar.t. 3s. , fl. Tr. fr. c osc inf. pst.

Bs. , el. ant. , osc inf. lat. T = 4t.

Prns. afs. - el. ant. 3s. , rct. Tr. esq. (d) c af. 3c.,ir.s.,

T =(5 ♦ 5)

Prns. afs. Bs. lat. - fl. Tr. esq. (d) c lic fl. Prn. contr.

e el. lat. sup. 3. contr. T = 3 + 3)-

st. - el. Cls. c Ms. Os., gr. fl. Prr.s. c ext. ar.t. Be.

T = 4t.

dt. drs. Prns. fls. e ur.is. - ext. irs. T = 2t.

s< nt. Prns. est. af. Ms. ap. lig. rtg.
- :1. fr. , 2 ir.s., P. I.

Esp.
- er.sC sub. Esp. ; e iesc raps.

Crds. - ens? sub. Crc; ex<?s stepar.
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st. - el. ant. J. esq. (d) c Ms. Os. , afd. rtg. c lig. ap.

P. (2), pos. equil. P. el. lig. P. , st.

mch. e cor. pass. da mch. å cor. ; pas. da cor. â mch.

et. - af. Prn. esq. P. esq. c Ms. Os. , r-t. ext. 3s. e. incl.

Tr. fr. , ins. T =(4 + 4)t.

a) dt. drs.-

Plt. (5 cx) - slt. "extensão"; pr:paratérios. slt. (5 cxs-trsv)

Blt. "entre-maos" ; preporatorios

29 ESQUEMA - PRIMEIRO ".SQ/J^MA DO 5^ AI.O, com li,~eira rm iifi -a;5es.

39 ESQUEMA - SEGUNDO ECQUEMA DO 5^ Ano, corr. li^iras modif ica;5ee

4Q ESQUEMA - TERCEIRO F.cnuEMA DO 5^ Ano , com ligeiras modificacôes




