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tt ••• "lU" quer que haja experimentado o
rever provas, saberá oom que faoilidade es-
oapam essas diterenças de letra aos olhos
mais adestrados. sobretudo a08 do próprio
autor, que, lendo no seu pensamento, cuida
amiude ter visto no impresso o que apenas
lhe estava na 1dé1a."
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Até hoje a cadeira mais saerlflcada nas Escolas de Edu-
cação 1'is1c& tem sido a de Metodologia, justamente a mals impor-
tante. J"aEscola NK.a.cionalde Educallio Fisica a cátedra já mudou
quatro vezes de mão, sem que até hoje lhe tenha sido imprimida uma
orientação acertada. Se a parte de Metodologia da Educação Fisiea
muito tem deixado a desejar, que dizer da Metodologia do Treina-
mento Desportivo? Tivemos oportunidade de fazer um curso de técni-
ca ãesportiva na Rsooia Nacional de Educação Fisica e Desportos,
durante o qual recebemos, sob a rúbrica de Metodologia do Treina-
mento Desportivo, aulas de anatomia, fisiologia, psicologia, recrea-
ção, jogos e até de ginástica ritmica, mas nunca, uma sequer, de
metodologia do Treinamento Desportivo, disciplina sôbre a qual de-
ve assentar a formação do técnico desportivo. Tal fato talvez de-
corra da falta de conhecimentos do assunto, por aqueles encarrega-
dos de ministrá-los, uma vez que a segunda parte do Regulamento
Geral de Educação Fisica (Método Francês) não foi traduzida, nem a su
adoção aprovada pelo Ministério da Guerra; o próprio original de-
dica apenas poucas páginas ás bases gerais do treinamento, consa-
grando-se inteiramente ~ metodologia elementar de cada modalidade
desportiva.



A introdução do tema, que serve de titulo a iste tra-
balho, no Concurso promovido pela Divisão de Educação Física foi6
pois, de grande oportunidade e teve em vista colhêr elementos que
pudessem contribuir à solução de problema de grande relevância.

Esta monografia comportará quatro capitulos que, assim, se
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d1stribuirão:
Capitulo I - Concepções de Método e de Metodologia do Trei-

namento Desportivo. Ciências qu~ contribuem
para as bases gerais ,da metodologia do trei-
namento desport1vo.

Capitulo 11 • Fisiologia aplicada ao treinamento des-
portivo.

Capitulo 111 - Psicologia aplicada ao treinamento des-
portivo.

CapitulO IV - Elementos indispensáveis a um plano geral de
treinamento desportivo.
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OOICEPÇOES DE MiTODO E DE METODOLOGIA DO TREINAMENTO DESPORTIVO

CrSNOIAS QUE CONTRIBUEM PARA AS BASES GERAIS DA METODOLOGIA DO
TREINAMENTO DESFORTIVO



dado no uso dos termos, chegou a levar os eduoadores a chamar todo
e qualquer processo ou artif!cio de ensino de método. O modo de anel.
nar oada matéria seria um método e dai a multlplicidade de métodos,
tantos quantas fossem as matérias que tivéssemos de ensinar. Isto
levou muita gente a tomar o método como sendo a maneira pela qual

I

COBCEPÇOES DE MÊTODO E DE METODOLOGIA DO TREINAMENTO DESPORTIVO.
OnNCIAS QUE CONTRIBUEM PARA AS BASES GERAIS DA IETODOLO-

GIA DO TREINAMENTO DESPORTIVO

OONOEPÇlO DE ~TODO - Método é o conjunto dos meios dispostos conve-
nientemente para chegar a um fim que se deseja. Podemos, pois, afir-
mar que o método é uma adequação de meios a fins • ! de suma impor-
tância não confundir método com processo; êste tem um sentido muito
mais restrito, representa um dos modos, uma das maneiras de que po-
demos utilizar certo meio. O método encerra a globalizar40 dos mei-
os conjugados para atingir um determinado objetivo. "A falta de eui-

, ,cada materia esta disposta nas ciências. ~'..
r
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o método de ensino seria o mesmo que a disposição da IlUltêriacon-
forma se encontra nas ciências. Para ensiná-la, bastaria ao pro-
fessor apresentá-Ia tal qual se encontra nos compêndios, isto ê,
na ordem lógica, desprezando-se completamente a ordem psicológica
que se deve seguir no ensino primário. Isto levou, também, muitas
pessoas a suporem que método geral nada mais é que um conijunto ri-
gido de prtne:!pios referentes a cada matérlã, e que devem ser se-
guidos.no seu ensino. n (I). nA concepção de método geral de Emsino
há de ser tão ampla como a própria vida. Não se confunde com as
técnicas gerais." (2).

A clvlliza<ra.oo está em oonstante mudança e tal fato exi-
ge Um reajustamento inlnterrupto dos meios aos fins, uma vez que is-
tes estão variando· a cada momento. Dentro desta concep~ão / consi-
derado que método é um conjunto de meios dispostos convenientemente
para chegar a um fim que se deseja, não podemos admitir um método
rígido, inflex:!vel, porque, se assim o fizermos, êsse método terá
uma duração efêmera exigindo, ao fim de pouco tempo, a sua subs-
tituição por outro; e a cena se repetirá indefinidamente, enquanto
tal prática for observada.

(1) - Penteado Júnlor, O. A - Fundamentos de método - 01a. Edito-

ra Nacional - São Paulo - 1938. - Pág. 311
(2) - Idem, pág. 313.
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o método deverá representar uma unidade de principios, de idéias,
para que todas as tôrças, agindo harmoniosa e sincronicamente, se-
jam eonjugadas, não apenas na mesma direção, mas também no mesmo
sentido, de modo a obter a maior resultante possivel. O método s1-
gnificará a unidade de principios e de idéias,· as não a uniformi-
dade dêsses mesmos principios e idéias. \,para que vingue, princi-
palmente entre nós, onde as diferenças, não apenas individuais como
ainda as sociais, 'se apresentam de forma tão marcBn;t ,.o método de-
verá ser flexivel, elástico, plástico, moldando-se eom facilidade,
sem se quebrar, às necessidades caracteristicas desta ou daquela
instituição, dêste ou daquele grupo social.

COHCEPÇlO DE METODOLOGIA DO TREINAMENTODESPORTIVO - Entende-se por
metodologia o ato de dirigir o e.spirito na investigação da verda~
de. Dêste modo, a metodologia do treinamento desportlvo representa
o estudo de uma unidade de prlncipios verdadeiros, que devem reger
o treinamento desportivo de maneira tal que o desportista alcance
o máximo de sua eficiência risiea e técnica.

Esses principios deverão ser de ordem geral; isto é, apli-
cáveis ao treinamento de todos os desportos. Hão pOderá existir uma
metodologia para o foot-ball e outra para a natação, assim como não
existe uma metodologia para linguas e outra para geografia ou mate-
mática. O modo de ensinar cada matéria não é um método, logo a mane1-

I ,

ra de treinar cada desporto também não repr~senta um método.



CIÊNCIAS QUE CONTRIBUEM PARA AS BASES GERAIS DA METODOLOGIA DO TREI-
NAMENTO DESPORTIVO - Duas são as ciências que contribuem fundamen-
talmente para a metodologia do treinamento desportivo: a biologia
e a psicologia.

Foi no século XIX que a biologia, com Claude Bernard e
Gregor Mendel, logrou separar-se da filosofia e ser considerada
como ciência autônoma. O termo biologia foi instituido, em 1801,
por Lamarck, que procurou com êle significar o estudo da vida dos
seres vivos. Treviranus, na Alemanha, do mesmo modo que Bichat,
na França, defendia a unidade fundamental das ciências que tratam
da matéria organizada - vegetal ou animal - e, após 20 anos de tra-
balho, publicava uma notável obra em seis volumes a que deu o nome
de Biologia.

Isto não implica que método signifique a uniformidades de idéias,
mas tão somente a sua unidade. Cada desporto apresenta certas carac-
teristicas que precisam ser atendidas com maior cuidado que em
qualquer outro, mas isto não quer dIzer que neste outro tais carac-
terIsticas deixem de ser atendidas.

Em resumo, a metodologia do treinamento desportivo apre-
senta bases comuns para todos os desportos e são essas bases, às-
ses alicerces, que os técnicos desportlvos, quaisquer que sejam as
suas espeoializarqêss, não poderão deixar de conhecer.
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por que passa a sua evolu~ão, dos
,

ltmltes de suas possibilidades
t por um melhor conhectmento do desportista, das fases

aos meios que utilizamos, que poderemos ter não apenas um resultado
positivo no treinamento desportivo, mas o maior resultado positivo
no treinamento desportivo,

A psicologia também e desmemorou da filosofia, consti-
tuindo-se ciência autônoma no século passado .• Piéron diz que "na
verdade a psicologia experimental nasceu da fisica. Poi nOs pes-
quisador.es acostumados às exigências do método eient!fieo <Lua a
experimentação se estendeu dos fenômenos externos 9.osprocessos men-
tais necessários ao conhecimento dêsses fenômenos. No entanto, os
tisicos acreditaram estudar processos risicos, quando o que veri-
ficav ••.• eram os fenômenos psico-fisiológicos, que êssesproeessos

.ainda mal conhecidos, produziam, pelo fato de desconhecerem as suas
relações MÚtuas. tt(3). Coube a Wundt - 1878 - a criação dos primei-
ros laboratórios, para investigação experimental dos fenômenos de
seu dominio. Hodiernamente as grandes tendências da psicologia 01-.,

êntifica são: a tendência biológica - psicologia comparada e genéti.
ca; a tendência interpretativa - psicologia do comportamento; a
~ndênela estruturalista - a Gestalt-Psyehologie.

(,> - Piéro~H. - Psicologia do Oomportamento - Tradução e notas
de J. B. Damasco Penna -'Oia. Editora Nacional - São Paulo- 1935
pág. 1;.
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Nos capitulos seguintes, demonstraremos a contribuição
da biologia e da psicologia para a metodologia do treinamato des-
portivo, esele.reoendo desde já que a fisiologia é a parte da b1olo-
gia que interessa essencialmente ao treinamento desportlvo.
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FISIOLOGIA APLICADA AO TREINAMENTO DESPORTIVO
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FISIOLOGIA APLIOADA AO TREINAMENTO DE8PORTIVO

Passaremos em revlst , no presente capitulo, as conside-
rações de natureza fiaiologica a respeito do trabalho risico e das
modificações que o organismo experimenta por efeito do treinamento
desportivo, para então tirarmos as conclusões sôbre a melhor manei-
ra de orientar o desportista na sua preparação para as competições.

Iniciaremos pelas noções mais necessárias ao conheetmento
do que se passa no músculo por efeito do trabalho tísico.

Á atlvidaaee de um MÚsculo que se exercita constantemente,
prOduz modifioações na sua martolog1a e fisiologia.

À modifioação morfológlca principal é o crescimento do
músculo, graças ao crescimento do próprio teo.1do muscular, por hl-
pertrofia volumétrica das fibras.

A modificação fisiológica mais importante é o aumento da
função, que é ocasionada pela ativação do metabolismo, que, por sua
vez, é motivada pelo incremento da circulação local. Também melho-
ra a tonlcldade musoular, que aeelera as trocas nutritivas.

'l'iegel,citado por Almeida Junior J <4>, diz que "o atluxo
sanguineo exagerado é condição indispensável para a produção da
hipertrotia".

(4) - Almeida Junior, A., Biologia Educacional, Oia Editora. Nacio-
nal, Bras!l, 1939, pag. 424.
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gase afluxo é propcr-cãcnadc pela realização de mov1menitos que obri-
guem os músoulos a exeoutar grandes exoursões, assim ativando a
oirculação. ~ a oontração com esfôrço que determina o loreseimento da
fibra. A oontração dos músculo executada dentro doa
logieos, afirma Mosso, não aumenta seu volume. Vê-se
culos da respiração .'0 diafragma e os intercostais
pre delgados, embora f~cionem toda a vida.

As modificações funcionais com que o músculo é beneficia-
I

do são essencialmente duas: aumento da f~rça e aumen~o da resistgn-

ti

ilmites :fislo-
I; !teso nos más•.
1:1'•.r:que são sem-
:' r
I I

cia ã·fadiga (Almeida Junior).
r: .
11

o acrésoimo da fõrça é motivado pelo aument.( da ms.~sa mua- I
iI ,

eular e o da resistência á fadiga" qualidade adquirida pelo treina- I
~ I I' /. ,. y

mento, explic •..se pela diminuição da sensibilidade dAI; músculo! .' .'/
ação dos venenos resultantes da contração (Almeida l~lor). '.

. j t I ""-,

A fisiologia energétlca do músculo, encarkda sob o ponto
! \ .

de vista quimleo, se processa da seguinte maneira, isek~do Labbé
j e •

I

(5) : !
• I I~\r''\

, '1"-

A custa da gllcose que é trazida pelo Sfiigu~', ·...\0 músculo
I I
I 'produz gllcogêneo,-que se acumula durante o repousp. ;\
I I ! \
! : ! "
I !
I '

(5) - Labbé, M., Tralté d' ~ducat1on Phys1que,
td1 beur e, Paris, 1930, pâg , 297'.
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I '.,

I )'Ga.ston DOJin &\01e,
1\
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Durante o trabalho, o gllcogêneo é ,ueimado e sofre uma
série de transformações que t rminam, finalmente, na produção de
C02 e 820; esta oombustão ger energia que s& revela, parte 80b a
forma de calôr (70 80 %) • parte sob a forma de trabalho (20a
30 %).

Depois do trabalho, o músoulo reoonstitue seu glioogê-
neo. ~8te normalmente provém da g11008e, como foi dito antes, mas
se o altmento hldrooarbonado é forneoido ao organismo em pequena
quantidade, o gl100gêneo é fabricado á custa das albuminas e das
gorduras, pelo própr10 organis o.

Conclue-se, portanto, o valor dos alimentos hidrooarbo-
nados para o desportista, poIs representam o alimento energétlco
por excelência. Lab"hei" assevera que há grande vantagem em fazer
introduzir em alta dose alimentação hldroearbonada para as pessoas
que tenham que exeoutar grandes trabalhos musculares.

A fadiga milscular está em rel ção oom o def1clt de g11 .•
cogêneo e 0.011o acÚlD.ulono músculo do ácido látlco e outros detri-
tos resultantes da contração.

L\agrange enunciou a definição clássica da fadiga, como
sendo, no homem são e normal "uma diminuição do poder funcional dos
orgios, provocada por um excesso de trab.alho, e acompanhada de uma
sensação caracter!stlea dê mal estar". (6).

(6) - Almeida Junior, A., ob. cit., pag. 432.
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A manifestação mai vidente da fadiga é a diminuição do
poder funcional dos orgãos. o úsculo isse podêr funcional é a con-
tração.

, -"PadIga muscular e a d1minuiçao ou perda da capacidade de
contrair-se, por parte do masculo, em virtude do excesso de traba-
lho". (Almeida Junior).

o repouso determina o desapareeimento da fàdiga, que se
dá. mais rápidamente Sé se proporciona maior afluxo sangu!neo aos
musculos fatigados, por efeito da massagem.

Quando o trabalho de um músculo se prolonga, verifica-se
a generalização do fenômeno a todo o organismo.

TissIé distingue quatro graus de fadiga: 1. a lassidão,
"que tonifica depois do repouso". Sente-se uma sensação de bem es-
tar após trabalho moderado; 2. o cansaço; ,. a estafa, ergastenia
ou estazamento (como quer Alvaro Osor10) - é o "surmenage" doa
franceses, e que determina fenômenos sérios: emagrecimento, h1pe-
rexcitabilidade nervosa, insônia, perda de rend1mento no trabalho
ou no desporto; 4. a exaustão, já patológica, podendo determinar a
parada do coração ou psicoses. (Almeida Jun1or).

Como vemos, 08 fenômenos da fadIga não se limitam a mani-
festações musculares e respectiva inervação, mas envolvêm todo o
organismo, particularmente a respiração, a circulação, o metabolis-
mo, a atividade pslquica, as secreções, etc.
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los desportos de resistência, comoImanitestação de fadl-
i I

ga há um consumo do conteúdo protelco d08 t+e1do., verificado pe-
la eliminação na urina, de ácido sulfúrico, ':que+ o indica de oxi-
dação das substâncias proteicas. Essa eltminação\tão se dá nas pro-
vas de velocidade. Ocorre portanto a indicação d~'uma diretriz.

Iqual seja a de não permitir as corridas de resist noia aos orga-
nismos adolescentes, nos quais o cons~o d08 teici "deve Sêr evi-
tado a todo custo.

Baseadas nas modificações que a urin, arresenta após de-
terminada atividade fisica, existem inúme.rostrst!r-t para verti'lcar
o grau de fadiga ou de treinamento do prati~an!e1 ~ntre os qual. se
destaca o teste de Donaggio, muito difundido e,~~p sos meios médi-

)1 I \, U"

co-de .portivos • i,' (\
EstudAdos p8rf'unetoriAmente Alguns d;. "~PfOt08 da 1'1810.

10g1a dQ trabalho muscular e da fadiga, passemos J ~omentar as mo-
\1 i

dificações que o exercicd.o t!slco determina nos det81ie setores do
organismo. \\',

A questão apresenta dois aspeotos. a moJ~~icaçãoque o
f"',

trabalho risico ocasiona em determinada função, ou ~rgão, no momen-
to do esfôrço. e a que é causada pela repetição dê$s trabalho,

\durante certo tempo e que é condicionada pelo treln~mento.
I

Almeida Junior (7) assim se refere sôbre o ~re1namento:
, ("Treinar e; usualmente, exercitar-se no trabalho e, ~onsequentemente

habituar-se a essa forma de atividade. Um único exercicio não cons-
titue treinamento.

(7) - Almeida Junior, A •• ob , cit. pag , 422.:,
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Há no treino, uma operação gr dual e progressiva, que não se com-
pleta senão depois de deter 1n da série de exerc1eios, mediante ..
os qua1s o indlviduo atinge ao áximo das suas possibilidades.
Esta última circun,tância, - o áximo indivIdull,: - variável de pes-

\

soa para pessoa, marca o l1mlt do treino, após o ,qual o 1ndlviduo
fica "em forma", como dIzem os esportistas~

Encarando os efeitos sub3etivos do trabalho muscular,
d4sse o prof. Dechambre que o indiv1duo treinado 'iO que está em
condições de fornecer o esforço muscular máximo com o mintMo de

1
Ifadiga. A senhcr-a Ioteyko, que considera entes o aspecto energé-

tIco do fenômeno, declara que o treino muscular é,~ condição na
1qual o organismo trabalha com o máximo de aconomi •• Outros, que

levam em conta únlcamente os resultados, dizem que o treino é a
adaptação ao trabalho. Uma definição completa do ~re1no deve abran-
ger os dois elementos, o subjetivo e o objetivo; deve ainda regis-
trar o mecanismo de sua aquisição, e acentuar a individual! ação

,"

dos seus resultados. Tudo considerado, diremos que ~reinar é ?b-
iter, pelo exercicio gradual e progressivo, que 8e p~8sa realizar,
io trabalho muscular máximo, com o minimo de fadiga 'e de dispêndio

energétlco."
As modificações que o exercicI0 tísico de~ermina no apa-

relho eirculatório manifestam-se na frequencIa do p~~so, no volume
sistóllco, no tamanho do coração, na tensão arter1AI~ na distri-

, I~buição do sangue periférico, na percentagem dos elemrntos figurados
do sangue e número global dos mesmos. ·1

,I,!

I'I,
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o trabalho físico aUJ#enta a frequência do pulso~ como nos
mostram as experiências diárias. O grau dêste aumento depende pr1n.

A Acipalmente de tres fatores: a frequencia do pulso em repouso, a in-
tensidade do trabalho e o estado de treinamento so indiv!duo.

A dependência da cifr do pulso em repouso é relativa: o
aumento do 60 pulsações para 80 por minuto, após um esfôrço, natu-
ralmente parece maior do que a de 80 para 100. O estado de treina-

,mento do praticante e importante. Um trabalho pouco intenso,como p.
ex , , 10 flexõ~s dos joelhos, determina num indivíduo treinado um as
mento de 10 a 15 pulsações, e num destreinado, o dôbro ou mais dês-

,te acres cimo.
A ,

A grande influencia para o aumento, indubltavelmente, e a

intensidade do trabalho. Quanto maIs intenso for o trabalho na unl-
"dade de tempo, mais aumenta a frequencia do pulso. Em uma atividade

física de grande duração, u frequêneia do pulso atunenta progressivA
mente, atinge ao mais alto nivel e permanece em ttp1a.teautt enquanto
durar o esfôrço. Numa atividade não muito demorada, até 2.000 msm,a
frequência do pulso não atinge aquele mais alto n!ve1, muito embora

A A ,o procedimento desse fenomeno esteja proximo do citado anter1ormen~
te.

As observações sôbre D aumento·máximo da frequêncla do pu!
so são multo discordantes e variam de autor para autor. Segundo&w~
he1mer (8), Liljestrand e Stenstrõm relatam um aumento de 237% do v~
lor de repouso.

(8) - Herxheimer, H. - Grundr1ss der Sportmediz1n - Georg Th1eme
Leipzig - 1933 - pág. 12.
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Ewlg observou um CaSO euja frequinela era de 232. e Boas refere a
cifra de 204. após uma corrid de velocidade. Ohristenson verificou
que raras eram as frequência acima de 180. após esforços intensos.

O treinamento determina a bradleardia. ~ comum vir-se 10-
dlv1duos em bom estado de treinamento e~ uma frequêncla de pulso
em repouso de 60 e menos. Kolb. citado por Herxheimer (9). menciona
um indivíduo treinado com uma ~frequêncla de pulso de ia por mi~
nuto.

Estas modificações da frequência do pulso sugerem a
questão do volume sistõllco. o qual também aumenta noS indlv!duos
treinados.

-Quanto ao tamanho do coração, observa+se O aumento grada-
tivo, por efeito do esfôrço f1s1cQ oontinuado, o espe8sa~nto de

_sua.s jlarêdes. até date'rminado grau. O músoulo eard!aeo, como 08

demais músculos esqueléticos, é pass1vel dessas modificações, de
tal maneira que é conhecido o fato de animais da mesma esp&cle
apresentarem órgãos propulsores muito mais fortes e resistentes
quando vivem nas matas, em liberdade, obrigados a intensos esforços
para assegurarem o seu sustento, em contraste cQm os que se desen ••
volvem em ambiente doméstico, sem executarem traba~ho físico de
vulto, e que são possuidores de débeis corações, de tamanho mais
reduzidos que os primeiros.

(9) - IIerxheimer, H., oe , cit., pag , 93.
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A tensão arterIal ' outro fenômeno cIreulatprI0 pals!-
,

••1 de modificações com o estôrço tlsico e com o tado de trai ...
namento.

o grau do aumento por efeIto do exerc!c10 depende ~a in-
; "f'-

ten~idade do trab lho. Em regra, as causas das variaçõe são as
mesJbaa que as mencionadas par a trequênea do pulSO.

Herxheimer cita uma observação de Ew1g, que computou um
aum~nto da tensão arterial máxima para 24 (10).

Com o tr 1nàmento, observa-se o estabelecimento de uma h1-
potensio~ cujo grau varia de Indivfduo para indiv!duo. Rerxhe1mer
observou a tensão arterial máxima de 10,02 cm. de mercúrio como ci...
fra m.édia para recordista.s tre1n~dos. (lI).

Â distribuição do sangue peritérico é uma qualidade que
é extremamente beneficiada com o trabalho t1sico, como é fácil ve-
rificar-se pelas lUodifieaçQes que o organismo experimenta nas fun-
ções circulatórias já citadas. Segundo Krogh, mencionado por Herxhe1-
mer (12), a capacidade total de deter.minado tecido, em repouso, é
representada pela oifra 0,02 a, na máxima atividade circulatória
motivada pelo trabalho rls1eo, cresce para 1;.

-(10) •. Herxhe1mer, H., 00. cit., pag , 9;.
(11 )..•lierxhelmer,. H., 00 cit., pag. 97
(12) - Idem, pag. 27-
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!sses números são eloqüentes
feita.

demonstram perfeit ente a alegação

Até os elementos figurados do sangue sofre modltlca~õe8
em número e qualidade, por l' ito do exercf.oio f!sioo. A intensifica •..
ção da circulação sanguínea det rmina um aumento considerável do
nÚMero de hemátlas, glóbulos brancos e plaquetas sangu!nea na tor·
rente clrculatoria, isso ac rretando 8. multiplicação do efeito fi-
eiologlco de cada elemento.

Com o treinamento verifica-se o acréscimo permanente do
número de glóbulos vermelhos, um aumento da taxa de hemoglob1na e,
entre os leucoeitos, uma predominânoia dos l1nfocitos.

No aparelho respira.tório, manifestam-se modificações, por
efeito do trabalho r1sioo, na freqüência. respiratória, na ampli-
tude dos movimentos respiratórios que é aumentada em comparação á

de repouso, o mesmo acontecendo com a capacidade vital.
Com o treinamento verifica-se o estabelecimento da bradl-

pnéia.
Inúmeros ariam os exemplos das modifioações que o exerci-

cio t181co, isolado ou continuado, determina no organismo humano.
Outro tanto poderia ser dito sôbre as mutações que o treinamento
ocasiona em todos os setores do organismo; mas as principais, que

têm por sede os aparelhos oiroulatório e respiratório, além do que
se mencionou sôbre o trabalho muscular e fadiga, foram as consigna-
das.
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Vejamos, agora, o e tudo das questões ligadas â maneira
como se comporta o organismo rem1nino por .feito da atividade f1-
sica ou o desporto.

Na prática das divers s atividades rlsicas pela mulher, um
fator se tor.na imperativo: a eseôlha dessas atividad$s, dadas as con-
dições orgânicas pr6prias ao sexo, que desaconselham determinados
esforços ou gêneros de exercícios. São-lhes caracter1sticas as ati-
vidades de curta duração, de velocidade e que exigem um estôrço ra-
pido. Devem ser exclú!das atividades de velocidade demorada, de
longa duração, em competições, como corridas de 400 ms, e 800 ms,
como também corridas de fUndo (Loellhoeffel).

As corridas de longa duração exigem da mulher, que geral .•.
ente te. o corpo menor do que o homem e O tamanho do passo menor,

um esfôrçi muito grande.
Herxheimer, a respeito dos saltos diz: A noclvidade especial

dos saltos, por causa das supostas lesões ameaçadoras dos órgãos
sexuais da mulher, não tor"4D até agora cabalmente demonet'!'adas.

Arnold di~: As corridas de curta duração, bem como os
exerc1cios que exigem súbitamente um máximo de dispêndiO de ener-
gia, são pouco apropriados para as mulheres. visto que, a evolução
fisiológica de todas as suas funções. se efetua sob a forma de cri-
ses com aumento ou deoréscimo gradual. Hão o~stantej êases exeroI-
Ci08 podem ser praticados pelo sexo feminino, sem a menor dificul-
dade, desde que a mulher possua um tipo constitucional adequado.
)(8.i8vantagem encontra ela na natação. porque. geralmente, seu pa-
n!culo ad1poso é mais abundante do que' o do homem.



Como se vê, as at1 idades físicas da har dependem de
suas condições orgânicas e do eu tipo tisieo, mais do que o homem.
O tipo picnIco tem, geralmente, pouca queda para oa trabalhos des-
portlvos, enquanto que o leptoaômico, mais viril, dedica-se ~ êles
intensamente.

Em certos circulos êst tato leva a pensar na mascul1niza-
çia da mulher que pratica o d sporto. Na realidade a questão é

outra. O que leva a mulher á prática do desporto, é o seu biotipo,
não sendo os desportos respon 'veis por sua constituição tisiea.

Um aspecto muito interessante a considerar ê a influência
da menstruação sôbre a atividade risIes e vlee-versa.

Afirma Jackson Sharman, em seu livro "The Teaching of Phy-
.•ioal Educa.tion": MA questão da função menstrual e suas relações
com a atividade fis1es, é uma das pr1meira~ a ser encarada, quando s
se trata de organizar um programa de educaç,o risica para moças.
g freqüente obse~ar uma grande preocupação, superstição Ou Igno-
rância a êsse respeito. Os resumos da literatura, de autoria de Xil-
ler, Scott e Tule, H~~er e Dennis~on, mostram que os resultados de
investigações científicas e as opiniões de reconhecidas autoridades
indicam que as atividades intensas não são prejudiciais ~8 jovens
e mulheres normalmente sadias. Evidentemente, parece que 08 exer-
cioios vigorosos são benéficos em um grande número de CaSOS. Exis-
tem observaçies em que 08 exercicios regulare auxiliam a evitar aI

menstruações dolorosas, reduzindo o per!odo e a quantidade do flu-
xo. Já que as atitudes defeituosas e a constipação parecem ter in-
tima relação com os distúrbios menstruais. é fácil deduzir que Os
exêrcicios são proveitosos para êles.
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Os prOfe!lI!fOreSde educação tísica devem obedecer 1a prescrições
médicas quando se trat.r da prática dos exercícios tisieoa por mu-
lheres, durante os periodos menstruais. Devem reconhecer, entretan-
to. que a menstruação é uma função fisiológica p'erf'eitamente normal
e que não há razão para que qualquer j6vem ou mulher normal. suspenda
ou modifique seus hábitos diários de vida por êsse motivo. Uma con-
duta comumente seguida é a de que as jovens participam de um progra-
ma de atividades restritas ou modificadas, durante 08 dois primei-
ros dias do seu período menstrual. Onde êsse costume é seguidO,
as jovens não se furtrum inteiramente de sua sessão de exercicios
fisicos. Quando se deU: de observar êstes cuidados, é preferível
deixar em repouso absoluto."

Waldemar Areno, da Escola Nacional de Educação P!slca e
Desportos, manifesta-se da seguinte forma sôbre o mesmo assunto:

")fio são \Ullformes as opiniões dos médicos desportlstaa e
especialistas em educação tisiea, sôbre o ponto de .vista referente 1

prática desportlva da mulher durante o periodo menstrual. Julgamos,
pela observação que vimos colhendo nesse sentido, q~e é perfeita-
mente compativel a prátiCa. desportiva nessa época, sem o menor dis-
túrbio para a saúde, antes a inda normalizando e auxiliando o fun-
cionamento dos órgãos da reprodução da mulher. Ia natação, em parw
tieular, onde a maioria opina em favor da abst~ção, afastado o fa-
tor higiênico, que entra oomo coeficiente de contraindleação m~n11l1o

ou mesmo nulo, não vemos razões que possam imped1r l nadadora de
intervir em uma compotição ou realizar seu treinamento ha.bitual.u
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.als adiante continua: ttwos CaSOS de dismenorreia, seja ela evi-
denciada em qualquer forma (regras dolorosas, irregulares, abun·
dantes), será. prudente a moderação dos exercícios, chegando-se ao
~epouso relativo quando tôr necessário; não oestante, como temos
observado, êSSéS fenômenos são em grande parte atenuados ou cor}'i-
gidos, quando a mulher é submetida oom critério a um régime de exer-
cicios dosados e sob orlentaçio competente.ft Conclue, finalmente:
qA menstruação normal é uma função f1810168io8. e não uma enfermida-
de quê exija repouso. Os que contralndicam 0$ exercícios nessa épo-
ca não provaram; todavia, d maneira sat1sfatb~!aaJ como pode o
trabalho %IlUscular intenso modificar as caracteristicas do ciclo cs.-
tamenial. Deve, a.ssim. ser afastado o receio, de algum modo existen-
te na maioria, provocado pelos conselhos de fam111a, chegando ao
máximo de impedir a prática sistemática dos desportos pelo sexo fe-
minir.lo.ft

Lorents chega á seguinte conclusão: ftO.desporto é influ-
eneiado pelo ciolo catamenial. No dIas da menstruação, quando esta
é normal, constitue um estimulo, mereê do qual a produção desportiva
aumenta em vez de descer."

Duentzer e Hollendahl rea11tara.m um inquérito entre despor ...
t1stas, durante uma gran~e festividade esportiva •.no ano de 1928,
em 0016nia. Eis os resultados,



b) :brelnamento
rigorosoDurante as regras deve.se

praticar exercícios físi-
cos

a) sómente exerefelos
r1s1eos

n

Sempre 960 64,0 760 48,6
Ás vezes 273 17.,4 99 é.4
Com precaução 47 3 36 2,4
Começar no 2° ou 3" dia 40 2,5 16 1
Antes 24 '1,5 8 0,6
Nunca 22; 14,5 649 41.6

Oomo se vê, sómente 14, 5 ~ interropem aeus exercícios ti.•

sicos e 41,6% seu treinamento rlgoroso.
~stes mesmos autores apresentam outra estatística muito

interessante e demonstrativa, a respeito da capacidade das atle-
tas durante as regras, em atividades atléticas, como corridas"

saltos e lançamentos:
MEDIDA DAS ATIVIDADES AT~TICAS DURANTE AS REGRAS

~Resultados Durante Pouco antes Depois
10 ,; %

Melhores 15 8 WSem modificação 46,5 71,5Piores ;8,5 20,5 10

Pelo ~xame destas cifras vê-se que a percentagem de melho-
res resultados é maior durante as regras do que pouco antes ou
'depois das mesmas, lsso também acontecendo a respeito doa piores
resultados.
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As atividades de longa duração determin sempre uma pio-
ra nos resultados e grande esgotamento rlsico (Loellhoetfel).

Kral e Markalous realizaram em Praga, no ano de 19;0, por
ocasião do Campeonato Internacional de Mulheres, no qu 1tomaram
parte as melhores atletas do mundo, interessantes investigações só.
bre !11 participantes. Eis os resultados.

Quanto á participação em competições durante a menstrua-
ção: 8 atletas, das 111, (8%), declararam que 9. menstruação tiS per-
turba, e outras 103. (92%), qu o períOdO catamenlal não t~az mo-
dificações em su~ participação nas competições. As razões pelas
quais as atletas não competiam eram as perturbações menstruais 00-

muns. !luitas atletas não treinam dur-ant e as regras I porém, se uma
competição cai nesses diasl elas tomam parte.

Resultados desportivos durante a menstruação: a grande
maioria, isto é, 71 atletas, (63%), obtêm resultados iguaia durante
e depois da menstruação. Resultados piores foram consignados por 9
atletas, (8%). Finalmente. 32 atletas, (29%), conseguiram melhores
resultados durante as regras do que no per19do intermenstrual.

Muitas disserrun que êsses melhores resultados só eram ob-
servados no primeiro dia da menstruação, o contrário nos. outros di-
as. Muitas competidoras conseguem seus recorda, justamente durante a
menstruqção.

Quando se considera a especialidade atlética, observamos
que os melhores resultados durante as regras" se observam nos sal-
tos em altura, corridas de velocidade e lançamentos de disco e péso.



Os piores resultados foram obtidos nas corridas de 400 ma e 800 ma,
saltos em distância e lançamento de dardo.

O material humano com que foram feitas estas obscrva;õ-
as, ro~ de valor excepcional, pois os recorda conqlÀlstados não ha-
viam sido superados em 1936, quando foi feito o relato em questão.

Grande número da s citações feitas na parte .referente ás
questões de desporto feminino foram obt1dos no trabalho de P. Araú-
jo, nA mulher 6·0 desporto", publicado na Revista de Medicina Apli-
cada aos Desportos, Edueac.âtl"Fis1aa e Trabalho, de Buenos Alroa,

I

nUmero 19, de 1941-
~sse autor eita ainda, observações próprias realizadas nes-

ta Capital, com 120 jovens, alunas do Curso de Emerg~ncia do Departa-
mento Nacional de Educ8f~~o, em 1939, que lhe permit1ram chegar 18
seguintes conclusões:

"Muitas lesões dos órgaos da reprodução são beneficiadas,
e ~esmo curadas, medi~lte a pr~tiea dos exercícios físicos.

As corridas de velocidade, até 200ms., são praticadas
sem perturbações pelas mulheres. ~ claro que é nec~ssária a prepa-
ração préVia das mesmas.

As corridas de 400 ma, em compe~1ção, não se adaptam como
as anteriores, ás cara.cterísticas do sexo feminino.

o estado das instalações, onde se pratica'l"Ql.ativida.des
desportivas femininas, é um fator importantíssimo. principalmente
as caixas para saltos em distância e ~ltura, que devem possuir
abundante material para amortecer as qu~das.
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Os saltos em distância e altura, observadas as condições
expostas anteriormente, quanto À normalidade orgânica, adaptação do
biotipo ao desporto e condições das caixas de saltos, podem ser pra.
ticadas pelos mulheres.

As provas que deter~inam distúrbios na esfera genital
(dóres menstruais, prolongamento do fluxo, suspensão da hemorragia,
etc), foram principalmente: corridas sôbre barreiras', saltos em
distância e corridas de resistência.

As experiências e conclusões a que se chegou pelO estudo de
mulheres européias e estrangeiras, não podem ser aplicadas em sua
totalidade ás brasileiras, e talvez ás sul americanas: é preciso
levar em conta os biotipos, a preparaç;o física desde a infância,
ete.

Os lançamentos, observadas as adaptações do material ao
sexo, podem ser praticados pelas mulhel'es.

O modo das atletas se comportarem, em relação á questão~
atividade fisica fisica e ciclo menstrual, - varia de indivíduo pa-
ra indivíduo. Há as que conseguem melhores rea~ltados no primeiro
dia da menstruação, outras não têm modificadas ~uas ttper~ormancesn
e existem as que pioram seus resultados. Existem as que praticam
atividades desportivas durante as regras, sem nenhum distúrbio. e
outras que suspendem seus exerclcios. Tudo deve ser experimentado
para sua aplicação em cada caso pnrticul~r.

Os comentários até agora feItos aôbre assuntos de natureza
fisioló~ica ligados ao trabalho físioo e ao desporto são os que
julgamos essenciais ao presente trabalho.
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Teremos de encarar a seguir, assunto d grande importân-
eia em fisiologia do treinam nto6 ao qual poderemo dar eomo titulo-
o valor do desportista.

FATORES DE QUE DEPENDE O VALOR DO DESPORTISTA • Para que um indiv!.
duo consiga OS melhores resultados em determinado gênero de exerci-
cio físico ou prova desportiv~, ou, por outras palavras, para que

(.
um desportista realize suas melhores nperf~ance8n, precisa apre-
sentar caracteristicas de natureza vária, cercar-se de diversos cui-
dados consigo mesmo e procurar determinadas condições relativas ao
ambiente, instalações e qualidades de material a empregar.

As características de natureza vária são individuais e
'podem ser espirituais ou materiais; entre as primeiras avultam as
condições psicologlcas do desportista e, entre as últimas as con-
dições morfoló~icas, fisio16gicas e a aptidão física. Pela sua tm-
portincla essas questões serão estudadas om titulos especiais.

Dentre as ,.~alidades primordiais exigidas dos desportis-
~~{~~~

tas, av~~ta a saúde, sem o gôzo da qual não devem ser reallzadaa as
provas atléticas ou prúticas do desporto. A saúde precisa ser enca-
rada no seu conceito moderno. Ela não consiste na simples ausência
de doença. O organismo é perfeitamente sadio quando se apresenta
bem equilibrado e desenvolvido, com todos os órgãos, faculdades e ca-
pacidades (fisicas, morais e espirituais) funcionando em seu estado
ótimo.
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Os ouidados que o desportista precisa ter consigo mesmo
dizem respeito á manutenção da pr6pria saúde e á observação de há-
bitos de vida sãos - sono e alimentação adequados, ausência de vi-
oios, evltação de preocupações, aborrecimentos, exageros sexuais e
vida soolal ativa, eto.

Isso tudo que foi mencionado pode ser verlr1.oado por meio
do indispensá.vel exame 011n100, que deve preceder qus.lquer ativida-
de de spor-t ãva , Não se pode conhecer o valor de ui« lndividuo sem a
intervenção do médioo, prooedendo êsse exame. O exame dos diferen-
tes aparelhos internos, do seu funcionamento, perm1.te determinar as
condições do organismo, o seu estado de vigor, despistar as suas do-
enças, taras e defeitos.

Fol, como se sabe, Rosenthal quem formulou o principio da
necessidade e do valor da seleção médica antes do desporto, da vi-
gilância módica durante o desporto o elocontrôlo médico depois do
desporto. Hoje ésse principio se estende a toda a educação t1sica,
de que a atlvidade desportiva não é senão uma parte.

Martinet precisou as condições a que deve satisfazer o
exane cl!nico em geral:

1) - deve ser integra.l, não se limitar nem a um órgão, nem a
um sistema, mas estender-se ao organismo inteiro, pois que existe
uma harmonia, uma solidariedade funcional característica da vida;
2) - deve vio~r a reglstar o máximo de f'<nômeno s no m:1nimo de tempo..•
sem, entretanto, pre judicar o rigor' científico, - pela adoção de
técnicas ade~uadas, cômodas e rápidas;
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;)- deve ser feito com precisão metódlea~ devendo 05 fenômenos aer
medidos. cada vez que isso possa fa~er-se, pois sem medida nio h6
ciência;.

As, qualidades exigidas pa.ra os desportiatas sempre fo-
ram preocupação de todos os autoree que debateram O assunto.

Amoros, célebre fisieultor do século XIX_ requeria na sua
"ficha fislológicaU os seguintes esclarecimentos: disposições para
os exercicios de rôrça, de destreza. de agilidade, de velocidade, de
indústria~ de resistência e da coragem. Eram as informações finais
de sua ficha desportivA., se assim podemos chamar, sendo interessante
notar que funoroa considerava a fôrça uma qualidade útil, mas a menoa
.importante para 08 exercicios fisicos.

Llng considerou como qualida.des a.conseguir com a sua 81-
náe t í.ca pedagógica a saúde, a fôrga, a resistên.cia, a tie.xlbl1idade,

o desenvolvimento normal e harmônico do corpo e a posse de si pró-
prio.

_ d~ ~ Q de fl.E?D)(..Q~••-:.••••• Iâl

, ,,ªi

o objetivo para Démeny era a aquisição de saúde, resistên-
cia á fadiga, harmonia de ror.ma~ do corpo, postura correta. destre-
za, enBrgia, coragem e iniciativa.

He'bert entende que o valor físico do .indivíduo depende da
sua .resistência e rapidez no trabalho, da aptidão para a prática
dos mais variados exerefcios, quanto mais elevadas t'orem as suas
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qualidades viris, de energia, coragem, 8e.ngue-tr1o~ audá.cia; quanto
maior fôr sua resistência ao frio, ao calor, ao S?l~'"ás 1nte:mpéri-
as; quanto mais perfeita fôr a sua sobri dada,
cidade, moderação, vida higiênica, em suma.

8ell1o du Coteau propôs um coeficiente
tras V. A. R. F. (iniciais em francês das palavra$ velodlaade, ~~

( )

f' •••• ) \, «:'destreza adresse, resistencia e força, para apreciar Q *,alorf~-
:6 :\

sico do individuo que depende de vários fatores, os enunciados ~
\ '

parênte~is. A êste ooeficlente Thooris acresoenta n~~s uma qualid~-
",

de a ser verlficada - a forma. Evidentemente a forma humana é um
elemento da mais alta importâ~cia e é considerada por Thoo~is sob
os seguintes aspectos: ai ~ proporções morfologicas ligadas ás gran~
dezas reciprocas dos aparelhos per~ê~icos; b) - nlodelado da super-
fioie corporal; c)- expressão morfológica.

As condiç$es relativas ao ambiente, instalações e quali-
dade do material a empregar dizem respe:i.toá temperatura ambiente,
bom tempo, ausencia de vento m exce so, campos, pistas, gináSiOS,
aparelhos, etc., em perfeitas aondlç5es técnicas e que vão influlz-
no desempenho do desportlsta.
OONDIÇOES MORFOLOGICAS - A forma dessmpenha um papel de considerá.
vel importância para o indiv1duo. Faria de Vasconcelos (13) eitaas
definições adotadas pela tlSociedade pare. o estudo das formaeu,

(13) - Vasconcelos, F. - O valor fisico do individuo - Livraria Clás-
sica Editora - Lisboa - 1935 - pag. 26.
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em 1922; e que vamos!repetir para esol r <.'\\ercGnvenientemente o as-
suntol a) - a torma,~e um corpo é o conjun~o das superfíc1es que de-

Jlimitam êste corpo; t) ...t1l;doo que está o preendido dentro destas
8uperf1cIes é o me,.oi~interior dêste corpo, tudo o que ,está fora de·
laa ê o meio exterIoric) - as oondições de exi tência são a8 ações
incessantes e numerosas do meio xterior sôbre o individuo, a9óes
que se reduzem a energias diversas; d) - o funcion ento é toda a
manifestação ou tran8tormaçã~ de energia, e) a for de um indIviduo
que não é senão o limIte entre O meio interior e o m 10 exterior,
aparece também como o limite entre o seu funcionamento e aa energi-
as exteriores, com s quais varia'}f) - a forma e a tunç-o aão dois
aspectos dum único e mesmo fenômeno, não podendo ser d1ssooiados'e
permitindo uma estudar a outra.

A forma, como d1z fhoorls, é uma ferramente, um instrumento
oujas proprled des ê preciso conhecer, é uma ferramenta viva, 11ga-
da aos melos de que vive.

Ássbi se manifesta Berardlne11l (14): "são diferentes os
tipos de 8x6r01010s indicados nos dols sexos e nas diversas idades.
Mas, mesmo dentro do mesmo sexo'e da mesma idade é preciso atender
ás dl1el"sidades de constituição: um 1ongl1ineo astênico, por exem-
'pl0, não pode" não deve, e não precisa realizar 08 mesmos exerc1-
cios que um brevl1fneo estênico; •••"

(14) - Berardine11i, w. - B~otipo1ogla • Livraria Francisco Alve8~
Rio de Janeiro - 19;6 • pag. 486.



Desde e. antigüidade r-a eonh ol.do o tato de que os represen-

tantes dos dU'erentes ramos d port1v08 dItarIam pela sua formtl do

corpo. Modernamente muitos autores estudaram detidamente a questão-
Thoo.ria, Koblrausoh_ Herxhe1mer. Arnold, P nde, V101a,' entre nós.
Berardinell.l, já citado, ete.

Basta presenciar-se um espetáoulo deeportlvo para verIfi-
car. e que um arremB8sador de martelo ditare notavelmente de um
corredor de velo~idade e de um saltador em altura. claro que a
forma é uma qu lidada eong3nlta, mas tem influência capital no tipo
do desporto que seu possuidor vai pratioar. Um pessoa com oond1çõ-
e morfológlca que facilitem a prática de determinado ramo despor-
tivo, é levada á repetição do mermo. melhorando o estilo e as "par-
tormancesh, até dedicar-S8 com afinco e tornar-se um 6timo executan-
te.

Rer.xhetmer (15) cita observações de Bach em participantes
de torneios atlét1cos, acs qúa.is concorr1am pratioantes de ginás-

tica de aparelho. e de muitas outras provas. tendo chegado ás se-
guintes conclusões: Ginastas - pessoas com o tronco relativamente
grande oom grande desenvolvimento lateral; Pentatletas - indlvidu-
os oom pernas longas, desenvolvimento lateral do tronco menor que o
ant~r1ores; lutadores: de baixa estatura, t6rax largo e cintura
pélv1ea e eseapular 18rgas.

(15) - Herxheimer, Grundriss - der Sportmedizin, Georg Thieme Ver-
lag, Le1pzig - 1933 - pag. 121.
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ScbmIdt e Kohlrausoh (16) di tInguem 3 tipos, a saber: o
delgado. de corpo longo e o largo, de p uena estatura e de múscu-
los volumoso , entrtos quals há um tipo transição. lão obstante
êle reconhece que há uma grande variedade d tipos, de odo· que para
cada ramo desportlvo, quase para prova atl'tloa, há um tIpo de pre-
ferência.

Entre os corredores encontram-se div r o tipos. Os cor-
redores de fundo e os maratonistas, por exemplo, ~NO individuos pe-
quenos, de musculatura delgada e pouco de8envolvid , de pequena mas-
sa corporal. Os corredores de meio fundo são individuol altos o que
proprociona uma notável economia de esforço por terem p 8S0. o que
lhes facilIta o desempenho da prova.

Para 08 corredores de velocidade existe um tipo quase es-
pecial. A estatura aproxima-se dos corr dores de meio fundo, mas a
m&sculatura difere da dôstes, pois é forte, especialmente na cln-
tura eseapular. Isto se dá pelo caracter da corrida de velocidade,
que exige o emprego de fôrça de contração em grande parte do trajeto.

Entre os saltadores destaca-se o saltador em altura - de
alta estatura, com pernas compridas, de oorpo pequeno e leve, e o
saltador em distância - que possuem maior massa corporal quê os an-
teriores, com musculatura mais volumosa.

(16) - Sebm1dt, F.A., e KoblrausCh, P~siolog1e der Lelbeeübungen,
W.,R. Voigtlaender Verlag, Lelpzlg; 1929 - pag.173 - e egu-

intes.

/
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Os arremêssadores possuem massa corporal grande e
grande estatur • Destacam-se com ess I u lldades m ls acentuadas
os arremessadorea de aparelhos pesados - rtelo e P'so.

InteIramente diversos são 08 lut dores, que são indIyiduos
pequenos, de tronco grande, cinturas escapul r e pélvica volumosas,
bem como 08 membros.

Os nadadores destacam-se pela present de camadas de gor-
dura ~ue chegam a apagar os contornos musculares.

Um aspecto interessante para ser encarado o assunto que vi-
moS trat~do é a aplicação da ciência da constitulçWo ou bIot1polo-
gia no estudo das tormas dos atletas,

Sabemos que existem os dois tIpos,extrem08, o longl1!neo -
indlv!duo alto aelgado) de tronco pequeno e membros longo e o bre-
vI1:1neo - indiv!duo baixo, de tronco longo e membros curtos. Entre
os dols está o normolineo. para o qual não há predominlnela nem de
tronco nem de membros, sendo de estatura colocada entre os dols ti-
po. anteriormente cItadose

A estas earac1;er!stIcas morfo16g1cas. juntam-se qualidades
fisIOlógicas, psicológicas e humorais apropriadas a cada tipo bIo-
tIpológlco, que determinam as indIcações dos m smos para a8 dlver.
8as provas atlétioas.

Assim, para provas que exigem um desenrolar longo e um de-
sempenho que requer paciência, real*têncla, oomo p. ex., a corrida
de tundo, estariam indicados Individuo brevilineo8 oujas qualida-
des mortológicas aio as Indioadas anterIormente (V. oitação de Ko-
hlrausoh) e oujas qualidades t1810-psIcoló~ioaa são as agora men-
cionadas.
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Assim poder1amo$ comentar eon iderando outros blotinos e
outras provas.

Não queremos alongar o estudo e vamos passar ao pr6ximo
titulo do presente capItulo.

CONDIÇOES FISIOLOGICAS • A condição fisiológica prtmord1al para a
prática d08 desportos e o p rf lto funcionamento de todos os órgãos
e a regularidade de tôdas AS funções.

EJIltretanto, a perfeita normallda.d~ das funções não é 1n...
te1ramente suficiente par o d aempenho com SUGesso do atleta. ~$.

te preolaa que , -eu. org o funções já tenham sofrido as modifioa-
çóea que o .reinamento det.rmina.

Com efeito. entre 8.$ principais mOdif1oações que·o tre1-
namento pI'oproQ~ona no aparelho CirculatórIo, c1ta-ae a orad1cardla,
o aumento de volume da onda aangulnea sistõlica. o aumento do cora-
ção, hlpotonla arterial, a hipotensno arterial, a lintooltose, ato.
10 aparelho reDp1ratório a bradipné1a e aumento da oapacidade vital.
O metabolismo basal diminuo, como provam experiênoias levadas a efeito
na EEPE pelO DI'. Luiz de S. Tavares.

O qu1m1smo sflllgu1neo tambtSm é modificado: há aumento do
ácido fost6r1eo orgânico na circulação e da res rva alcalina, au-
mento de ten ão do 002 arterial.

No aparelho digestivo nota-se uma oerta fome de hldratos de
carbono e um aumento do oonsumo de alimentos doces.
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Tôdas estas modificações são ver1ficadas por meio de um
exame fiaiométrioo, que permite além, d1 ao medir e avaliar a capacià
dada de esforço, de trabalho, de rendlmen o dos dif rentes aparelhos.

O Gxame flslométrlco compreende a exploração d08 aparelhos
respiratório, circulatório e d08 8i8tema~ acular e nerwoso que
constituem as grandes funções cuja tntegrldad lhor exprime o va-
lor do indIviduo.

O exame do aparelho respiratório comport o estudo da per-
me~ilidade nasal, da capacidade vital, do débito respir tórI0, da
ventilação pulmonar, da resIstênoia respiratória.

O exame do coração compreende a exploração do pulso, da
capacidade de normalização, da tensão arterial, provas circulatóri-
as estáticas e dinâmicas, prova de 8uerger.

O exame do sistema muscular encerra a exploração da fôrça
manual. lombar, a exploração do grau de re istência á fadiga.

O exame do si.tema nervoso abrange a exploração das capaoi-
dades sensori.:.isda visão, da audição, do sentido do,equilibrio, a
medição dos tempos de reação.

Os resultados devem ser dados numerioamente de modo que
possam ser interpretados estatisticamente.

Dentro d08 principios que acabam de ser enunciados, é
realizado o contrôlo fisiológico do desportista, capitulo de ,impor-
tância capital em medicina do desporto.

Como vimos, Rosenthal formulou o principiO da necessidade
da seleção médica antes do des,porto) da vigilância médica durante o
desporto e do contrôlo médico depois do desporto.
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A seleção médica antes do de porto é'uma ooneeqüéncla das
pesquisas procedi4as no .candidato á prática desportlva, as quais
foram mencionadas anteriormente. Confrontados 08 dados oo1hidos no
exame das condições morfo.r!sio-psieológlcas e da aptidão tísica, ,
feita a seleção em questão.

A vigilâneia durante o desporto consiate no pé~anente
contacto do m;dico com o dosportista e com o técnico, afim de ass1-
nalar o apareoimento de qualquer sintoma denunciador de que a prá.
tioa do desporto não vai sendo bem dirlg1da. ou de que o treinamento
deve ser orientado em entido diverso do que vem sendo observado.

A prática do exeroício tísioo deve provocar e~orla, au-
mentar o apetite, melhorar o sôno. Os resultados desportivos devem
ser equilibrados, quando o treinamento ou a prAtica vem sendo bem
d1rigida.

o estado que deve ser evitado é o do supertreinamento,
eujoquadro é o seguinte: o atleta p rde a ua "forma", torna-Sé ir~
r1tadiço, as "pertormances" baixam, o desportleta perde a alegria
no treinamento. Por fim, torna-ee p'lido, perde o apet1te# aparece
insônia. o pêeo baixa e pode aparecer am certo grau de psicose.

O contrôlo médioo do atleta deve fazer-se por mo10 de
provas que permitam ajuizar o estado de euforia do mesmo e vislum-
brar o aparecimento dos sinais aeimaapontados.

As pesagens devem ser semanais ou com pequeno intervalo.
Recomenda-se realizar prov~s ou testes de fadiga, como por exe~-
plo o de Donaggio. I,

~sse contrôlo deve proeeasar~ae paralelamente ao contrôlo
técnico do deaportiata.
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PSICOLOGIA APLICADA AO TREINAMENTO DESPORTIVO

Até melados do século XIX, a história da peicologia está
representada pelas ooncepqõea psioológioas dos filósofos. ·0 pro-
cesso do conhecimento, a~,:indagações rela tiva.s ~ oompetência da ra-
zão humana, a validade do connacãmenbo, eram a preocupação corrente,
como o tôra desde os filósofos posteriores ao periodo cosmo16gico."

Arlstóteles, na opinião de grande número de psicólogos de
toda. as correntes, é considerado como o pai da psicologia experi-
mental. Sim, porque a indagação dominante no campo da filosofia era
esta; Porque modo se realiza o processo do conhecimento humano? E.
na Idade Média e na Renascença O funoionamento mental foi explicado
por conoepções abstratas.

(17) - Rudolfer, N. S. - Introdução l Psicologia Eduoacional - eia.
Editora Naoional - São Paulo - 1938 - pág. 25.
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Vives (18) atribue a Maohlaveli (19) a criaçiod psicologia indi-
vidual, que se preocupa oom a Avaliação diferente do indlviduo (20).
O berço da psicologia foram as investigações realIzadas por r!sicos,
astrônomos e fis1010gIstas; houve mesmo uma fase intermêdiária entre
a ris1ea e a psicologia, que poderemos denominar de palco-tiatca.

Sauveur (1663-1716), conseguiu, apesar de surdo, determi-
nar a existência de sons diferenciais percebidos quando a freqüên-
cia dos batimentos se elevava, utilizando para isso indivíduos que
possuiam boa audição musical. Pódeasslm demonstrar que ao contrá.
'rio do que se dá no aparêlho visual, no aparêlho auditivo não há
fusão de sons simultâneos de diversas alturas e estabeleceu a poso.
sibilidade de uma dissociação auditiva dos ha~mônicos.

(18) - Vives, J. L. - Tratado del alma - Madrid - 1910.

(20)

- Machiaveli - O Prlncipe - Tradução, Prefácio e Notas de L!-
vio Xavier - Athena Editora - Rio ,de Janeiro - 1928.

- "Não quero deixar de tratar de um capitulo importante sôbre
um êrro do qual só os pr~cipes só com dificuldade se defen-
dem, se não são muito prudentes ou não fazem boa escolha.
Refiro-me aos aduladores de que as côrtes estão oheias; por-
que os homens se comprazem tanto nas coisas próprias e tal mo~
do se enganam nestas. qúe 6 com diticuldade que se defendem
dessa peste;. querendo-se evitá-Ia há o perigo de ae ser das-
considera.do, pois não há outro modo de guardar-se da adulação
senão fazer com que os homens entendam não fazer-te ofensa por
dizer a verdade; mas, quando todos podem dizer-te a verdade,
faltarte-aõ ao respeIto. Um prínoipe prudente deve, portanto,
conduzir-se de uma terceira maneira, escolhendo no seu Estado
homens sábios e só a êstes deve dar o direito de falar-lhe a
verdade a ref{pelto, porém, apenas das coisas que êles lhas
perguntar. Deve consultá-los a respeito de tudo e ouvir-lhes
a opinião e deliberar depOis como bem entender e. com conse-
lhos daqueles conduzir-se de tal modo que êles percebam que
com quanto mais liberdade falarem, mais facilmente as suas
opiniões serão seguidas.Q Idem, pág. 118. .

I



-48..

Ph e La RIre (1640-1718) e Ideneiou o fenômeno das ima-
gena conS6CU vas com a sucessão caraoter atica das cores_ mediante
a influência do fundo em que as imagens es vam projetad~s"

O c va1heiro d'.Arcy, em 1765, con e e medir a persistên-
cia de certas impressões luminosas, fixando-a, para a imagem de uma
chama, em 1; ou 15 centésimos de segUndo. W. H r ehell (1730-1822)
estuda a daptação ~ obscuridade e observa o fato de que na lUI .fra-
ca não é o centro da retina que apresenta a maior en ibilidade) mas
uma região lateral.

Bouguer, em 1845, confirmando a experiência de asson
(1806-1860), o qual aaseverára que, para ser percebida, uma varia-
ção de luminosidade deve apresentar uma variação constante da luminoei
sldade 1n~cial,demonstra que "a sensibilidade d~ ô1ho ' indepen-
dente da. luz".

Euler (17;9), Her~art (1807) e Drobish (1846) pesqu!saram
as relações dos graus de sensação de tom com as freqüências vibra-
t6rias das ondas sonoras. Délezenne (1827), utilizando o sonômetro,
prova que a mais apurada sensibilidade dlf$renolal de altura de tom

••corresponda pouco mais ou menos a metade ou ao quarto de coma.
Helmholtz (1821-1894>, Maskelyne (1795), Beseel (l820) é

Exne~_(l879) são outros nomes não menos ilustres na psleot1s1ologia
e pSicooronometrla.
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Weber (1795) e Fechner (1860) contribuiram de maneira de•.
cisiva para que mais tarde Wundt (l832-1920) oonseguisse,fazer da
psicologia experimental uma disciplina comp1etam~nte independente.

G. Mül1er, em 1879, instala, em Gõttingen# um laborató-
rio de psioof!slea e JIlart1us,em 1888, f'unda, em Bonn, um laborató-
rio de psicologia.

Em 1890, por 1nioiatlv~ de Ebblnghaus e Koeiig publioa-se
a Zeitschr1,t' ,t'ürPsyoho1og1e.

Na França, Talne (1870) publIca Lfintelllgence. Binet,
Fierre Janet e Fará, dlso!pulos de Charoot, muItoeontrlbuem para o
desenvolvimento da palco-patologia,. Ri~ot, Charles R1chet e ~au-
nis, na Fran.ça; Sergi, :Suoeola e Tamburlnl, na Italia; Ga.lton e War ..•
d, na Inglaterra; Stan1ey Hall, Cattell, W. James, nos Estados-Uni-
dos, abrem novos horizontes ~ psicologia, explorando o seu campo já
em extensão já em profundidade.

O raiar do século XX encontra a psicologia aceita sem ter-
giversações ccmo ciência autônoma. E, entãol baseando-se nos pontos
de vista que alguns psicólogos apresentavam, oriaram-se diversas es-
oolas, muitas das quais não lograram grande número de aàéptos a, por
lsso, depressa ca1ram no esqueoimento.

PRINCIPAISTEND~NCIAS DA PSICOLOGIA ...Hodiernamente a psioologia ci•..
entlfica apresenta três grandes tendências: a biológica, a interpre-
tativa e a estruturalista.



-50-

A tendênoia biológica, expressa pela psicologia compa-
rada e genética, nasceu de uma larga compreensão genética, com ba-
S8 e8s~ncia1mente biol6gica, e~ que a idéia anteriormente dominante
de simples orescimento eedia lugar <à~e de envolvlmento e lntegra-
ção. A oriança não poderia ser considerada homem em miniatura,
um homúnculo, mas um ser em evolução com necessidades e oaractéres
próprios, alguns dos quais também observados em animais e outros
peouliarmente humanos. Aliás; essa conclusão rol obtida partindo do
estudo objetivo da psicologia dos animais, do home primitivo, das
crianças e dos anormais. O selvagem, por exemplo, manifestava um

e~ ,
compor-t.ament.ojmrã taa vezes in.:rantil;yflagrante inferioridade com o
adulto civilizado, indivldvo que ocupa o grau mais elevado na es-
cala evolutiva_ Pelo an1m~l explicava-s6 o selvagem, pelo selvagem
a criança e, finalmente, por esta o adulto.

A tendência interpretativa, conhecida por psioologia do
comportamento, está repres~ntada por duaa faoções: uma eonstitulda
por Binet. Ribot, KÜlpe. Marbe e Messer. oriadores dos processos da
lntrospecção experimental e que, por conseguinte, não regeitaram

1n limine o eonce Ito antigo dos estados mentais p e a outra dos que
afirmam ser lnexistente a eonciência e optrum exelusivamenté pelas
re9.çôes objetlv~s,.Oonati tuem êstes últimos os behavioristas (21),
entre os quals f~gur-8.wa'ÍJ.són.";-q:U,elhe deu a forma prlml tiva.

(21) - De behav!or, comportamento, oonduta.



psicologia do comportamento o estudo d

entemente, por seu intermédio, o 66tudo
reaçõ v rbals e~ eonseqü-

'Hoje, os behavioristas moderados, ond forma Thornd1ke, admitem na

pensamento. Desta forma,
o pensamento, outrora explicado por um dit c~l jôgo de imagens e de
idéias, a que 58 denominava estados da eoncién ia, passou a ser ex-
presso pela aprendizagem do comportamento simbÓlico da l"nguagem:
falada, escrita ou mímica.

A tendência estruturalista,. familiarmente designada G!,stalt
PSiOhOlogi , nasceu na Alema.nha. e se d.esenvolveu 00 ertheimer,
KÕhler, Koffka e Spranger. Os antigos estudos da psicologia, embui-
dos sempre de um esplrito analista, procuraram decompor o pensamen-
to em seus últimos elementos: idéias, imagens e sensações. O ~.
ciaelonismo , conoepção atomlstica, ba eada nas teorias r!slco-
qu!mlcas, t1üha por objetivo dt~eet~ os elementos que deveriam
intrlnseoamente determinar a ação humana por meio da inteligência.
Em oposição ao behaviorismo, que e~t.~e~para cada estimulo isola-
da, a Gestalt apresenta para cada conduta a idéia de uma sItuação,' ,

total, .forma ou estrutura. (22).

APSICANÂLISE - A pSica.nálise não é, como querem muitos, uma esco-----
Ia psicológica, porque não abrange todo9 os problemas da psioologlE\.,
mas apenas se limita a explorar alguns de seua seetores; represen-
ta antes um novo método psicológico, ou melhor, uma técnioa espeoial
de psioologia profunda.

(22) - De onde a denominação Gestalt. forma, configuração.
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A eua gênese é devida principalmente a Freud, médico vlenense que,
Iassociado a Breuer, se dedicou aos casos de histeria. A origem das

observações partiu de Breuer, que teve a sua atenção despertada pa-
ra um caao , que mais tarde seria. de gra.nde importância para a his-
t6ria da psicanálise, o qual pode ser assim resumido! a doente em

.aprêço, "por- 009.51 âo da enfermidade de seu pai, enfermidade de que
veio êle a falecer, dedicava-se ao seu tratamento,- velando sem des-
canso à sua cabeceira, sob forte ~ reprimida emoção. Oerta vez, com
os olhos marejados de lágrimas, oonsultando o relógio (relógio de
bolso ), teve, para conaeguãr- ver, que o aproximar muito dos olhos,
e o mostrador, por um fenômeno ~ macro2sia ~ e8trab~ converge~-
te,lhe pareceu extir-aor-dãnar-Lamen te grande. De cubr-a vez, no mesmo
estado ~ emoçãw recaleada, adormeceu ju.nto ao leito do doente, só••
bre a cadeira em que se centava, o braço apoiado sôcra o espaldar
desta. Teve um sonho aflitivo. em que S6 figurava querendo $ não
podendo mover o braço, por paralisado. ~5te com efeito ficara dormen.
te pela posiç&o eôbre o espaldar da c~deira. Deapert~~do do pesade-

J10, quis, angustiada, orar. e 9. palavra lhe faltou. So conseguiu no
momento exprimir-se recitando uma poesia infantil em 1nglês, e pÔde
ap6s pensar e orar nessa lingua. De outra vez, ainda no decurso dessa
enfermidade do pai, ao entrar no quarto da governante, viu o caõzi.
nho desta, um animal de aspecto repugnante, bebendo num copo. Sen-
tiu a essa vista, grande revolta; reErimindo-a por eortezia.,_,Na. sua
doença apresentava cono sintomas: perturbação da vista; contratura
do braço acompanhada de anestesia; perda do uso da lingua materna,



Freud seOU-S8 nêsse caso para exp rimentar, em sua 011-

repugnânola 1n c!vel pela água, alimentando-se de t~tas para, a

despeito da int sa aSde, evitar o uso dê e liquido." (2').

nlea, proce S08 specIaI8 de psleoterapla, d nstrando que a histe-
ria é molestla - rigem ps!quica. De suas exp lênelas concluiu que
os hIstéricos sefrem d~_rem1n1:~eências e que o 8 us s1nt01'l1$.S são
os residuos e os simbolo.s de oertos fatos de sua vida - a.oontec1m.en-

concepção :freudlana.:uas mesmas forças que hoje se õ 1re1nte-

tos traumáticos.

A teoria 22 reealcamento é o fundamento bico d toda a

gração no conclente, dos ~G~dente8 patogênieo3 olvidad , ·0 segy.rs.-
mente ~ sue nQ mo~entc do trauma eausaram ~ es~ eelmento ~ recalca-

!:!!! 1 tra 2. inco!l('1e~ êsses acidentes. ft (2!d.

E 11reudafirma: uCharnei reealeamento êace roces o upoa-

to por mlr1, !i. cons1derei ..•..o r>.rova.do pelo fato J.l1egivel da reslstên-
~.If (25)

Mas os eubudos de Freud. não se lltr..ltaram a isso. Rompendo
êLe com z-euer- pon n50 chegarem" agora, a um acêr-do quento às cau-
~as detormln~ntes da hister1a, uma vez que Breuer adreltla a hipó-
tese de um estado hipnoide no momento em que os sintomas eram con-
traldo~ e F~,ud Gntendi~ Q2C era o elemento sexual que oontribuia

t23) - Jardim, R. - Psicanálise e Educacão - ela. Melhor~ento8 de
06 São Paulo - São Paulo - paga. ~lO e 11

(24) - Idem, pág. 14
(25) - Idem, Idem.
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de considerável aneira para a constituição do quadro mórbido, ba-
seado em uma s bologl~ teceu uma teoria de ~terpretações on1rl-
eas , pela qual os s:!mbolos_,qu8.sesempre obscuros, irrompiam do ln-
conclente do 1n iv!duo, apresentando ligação com algum desejo for-
temente reprimido e freqüentemente de natureza sexua~. 9s s!mbolos
representam di tarces que permitem iludir a censura, fazendo aflo-
rar à coneiência desejos e tendências que permaneciam mergulhados no
inconclente.

Oono beu ainda Frend, entre as arrojadas idéias de seu cé-
rebro genial, uma das suas maIs discutidas teorias: a da sexualidade
infantil. Por ela pretende explicar uma ~xualidade difusa,.sem li-
gação com os órgãos genltais e a sua função procreadora, a que deno-
mina sexualidade normalmente anormal, capaz de satisfazer-se pelo
exercício de 'qualquer função vital, uma vez que as suas solioita-
ções se fundem e impe8soali~em necessidade biológioa de ordem pri-
mária. Esta teoria, para 08 educadores de todas a mais importante,
deu ensejo a várias outras concepções igualmente avançadas: a de 11-
~, ~ue originou as dos fenômenos de regressão e f~~ç~OI que, por
sua vez, permitem axplicar o processus da nez-vr-oae e da psico-ne-
vrose; a dos oomplexos ~ entro os qua18 o de SdipOj dos mais impor-
tantes - e a da ~ubl1mação, ~ qual se prende, sobremodo, a do ~-
calcamento. A natureza dêate trabalho não permite maior desenvol.
vimento do assunto, o colosso arquitetõnico que a psicanálisé repre-
senta.

Pende assim se manifesta sôbre a psicanálise:
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UL'importanza della vita sessuale, 1a precooitá a.rtettl-
va de1 bambino, l'importanza delle pr~e esperienze atfativa, deluai~
ve o non deluslve par 11 futuro &asetto de11a pereonalltá, 11 elgnl-
fleato non sempre immedlatamente evidente di ogni atto e di ogni
nostra esperienza pslchlce. (sogni, lapeus, atti manoati, eco,,), 1a
conoezlon~ dramatiea e dlnamica dei rapporti fra 11 ooeelente ed i1
subeosclente, 1a interpretazlone de1 glueo degll lstintl e de11a
loro 6,~srormaxlone, 10 atasso concetto di.censura ahe ha 11 suo
eorrlspondente della "veechia ooseienza mora1e" risultano prob1emi
e concetti evidenti e per 10 meno degni di studio e di attento esa-
me. La tecnica associativa par 11 sondaggio della personalltá, non
apparente nella vita cosoi<3nte é dal punto di vista psioologieo ine-
ccepibile.~ (26).

Freud teve inúmeros discípulos e adeptos, dos quals Jung
e Adler são os maió conhecidos. ~stes, pouco a pouoo, se foram afas-
tando tanto dos prinoipios fundamentais estabelecidos por Freud que

o grande mestre vienense f01 obrigado a combater as escolas psica-
nalista que aqueles pretenderam ou vieram a instituir.

(26) - Pende .• N'. - Sc1enza dellfOrtogenes1 - Casa Edltrlce Dr. Pran •..
cesco Vallardl - M11ano - pág. 55.



seguintes le1s, após estudar as séri de conexões nervosas:

PSICOLOGIA DA APRLNDIZAGEM - A. I. úate protessor de psicologia edu-
cacional do "Teaohers CollegeU da Universidade de COlÚInb1a, deten-
de o principio de que a aprendizagem é uma reação, isto ~, aprende-
mos reagindo. A um estimulo isolado corrosponde uma reação isolada.
Conseqüentemente para que a aprendlzQGem se faça com melhores re-
sultados, deveremos utilizar estimulos simultâneos e obedecer na sua
aplicação a certos principios. Gates condlelonou a aprendizagem às

Lei do uso - Sempre que uma conexão modlrlcável entre uma situação
e uma reação é exercitada, a fôrça dessa conexão, sob idênticas
cond1çõe I torna-se maior.
Lei da trequéncla - Consequentemente, sob idênticas condições, quan-
to mais frequentemente é exero.1tada, tanto mais forte s& torna uma
conexão.
Lei do desuso ~ A tórga de uma conexão modiricável entra uma situa-
ção e uma reação dtminue quando essa conexão não é exerc1tada duran-
te algum tempo.
Lei da recentidade - Sob idênticas condições, quanto mais recente
o exercíciO, mais forte a conexão entre a eltuação e a reação.

Thorndike acrescentou. como complemento , le1 do uso ou do
ex releio, uma nova lei a que denominou
Le1 do efeito - Os indiv4duos tendem a repetir as reações que. em
geral, são agradáveis, e a evitar 6. portanto, a deixar de ~ petir
a reações que, em geral. são desagradáveis.
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A apr ~dizagem, de mane a geral, podere. ser reunida

em:
a) aq\lisiçáo e habilidades ou. reações oras;

b) - aquisição 4e fatos e 1nfo~çõos.
Ou come preferIa o Prof. Lourenço Fil::lo,quendo o protas--

SOl' da Escola. N~rlnal aa Càpit~l Federal: aprendizagem ideativa e
aprendizagem mo ora.

A aquisição de ha~ilidades motoras deve obedeoer aos se-
guintes principios gerais de orientação, sendo Gatas (27);
10) - nece ssidade dei conhecer o c~,ráter da ~:xeoução eficiente;

2Q) - otservaçãode execuções e modelos;

) - 'r •.•;;0 _ subm1ssac do praticante a relJl.çao;

4°) - emprégo do artif!clo de exere!cioB formais, quando necessários;
5Q} - descoberta de erros;
6Q

) ••• orien.tação da atenção.

Conelusão • Aprende-se exatamente a reação que se pratioa.
Na aquLsí.çâo de conhecimentos, os principies que devem

ser observados são, conoiderundo que aprender informações é adqui-
rir reações:~



1°) - aquilo que sa aprende depende do modo pelo qu 1 ae aprende a,
em eonsequênola, considerar a situação que a vida aeresentará
e dlsQo~ de tal maneira as oircunstâncias de aprendizagem sue
~ aluno possa eraticar as reações S~e dêl. serão eXigidas poa-

..Jleriormente;
2°) - escolha do tipo de meeani mo da rea~ão .
~O) _ escolha da via sensorial de apresentação;
4°) - emprêgo do a~tlrioio de exere~cios tormais (mulatas), quando

necessários;
50} - descoberta de erros e das causas determinantes de inibições da

, .memor~a.
Conclusão - Aprender é um processo ativo; aprendemos as reações que
praticamoa.

CONDIÇOES PvICOLôCtICAS DO D1.!.SfOHTIS',fA - As condições pSicológicas

do desportista deveráo SGr determina.das em exame que constará de du-
as partes; a primeira. terá por finalidade prl3/'isaz'a sua idade men-
tal utilizando tcat<:s devãdauen te padronizados, que poderão ser or•..
ganizados pelo Instituto de sieologia da Unlve~s1dade do Brasil, to-
mando os tes .•es de .B1net e Simon (28) oomo exemplos.

(28) - Blnet A. e S1mon, Th. - Testes par-a medida do desenvolvimer,to
da 10 11gencia - são Paulo.
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A s gwnda parte, bastante delicada e que exigirá do exa-
minador alguma habilidade e 6xper:l.êncis., terá por' ob etivo verificar
se o examinando apresenta algum compLexo e de que natuz- aa poderá
aer o mesmo. Os individuos muito baixes, teem o complexo da sua es-
tatura; os muito magros o complexo da sua mggreza; os muito gordo3
o complexo da sua gordura; oe muitos fõlos o complexo d9 sua feal-
dade; e assim por diante. E o examãnador- dever-á indicar ao téC.111co-
desportivo qual a natureza do complexo apresentado, para q~e êste
envide todos os seus eG1'orços no seut tdo, aenão ele euüllmá-lo, pelo

menos de n~o o agravar. Dois dos complexos mais comunó aRo o de su-

perioridade e o de inferioridade, que talvez não p088am ser determi-
nados no primeiro exame" mas que o técnico desportlvo, perspicaz,

e pouco tempo peroeberá.
Vejamos. porém, o que se deverá entender por complexo. t~

18 representa um sistema de crenças ou sentimentos que, por ser tão
altamente carregado de emoções, poderá passar dos limites estabele-

cidos pelo c~ntrôlo da vontade in'lividual e prOduzir, p-_ tão, ver da-
deiros desaatt3es. HAs pessoas oem equilibrada.s evitam complexos
pel'turbadores, em todo e qualquer terreno.tt (29).

O melhor método para a determinação dos complexos 6 a 00-
"servar-~o..do pacIente. roas muitos casos poderão ser oonstatados me-

diante um hábil e bem conduzido questionário.

(29) - Jaetrow, J. A.- Que é um complexo? 10 Slnteae - N. 1 - Rio~
191t2 - pá~. 15.
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Parece-nos q~e o Instituto de Psicologia da Universidade do Era i1,
ainda. nesta parte, poderia oolabdrar de maneira assás eficiente.
organizando questionários padrões para oada tipo de complexo, que
partiriam dos mais generalizados para 09 especificos.

APTIDAo FíSIOA DO DESPORTISTA - A aptidão ris1ea dos desportlstas
está representada pelas suas possibilidades naturais para determina-
dos desportos. De aeôr-éo com a teor'1a das compensações, tôda super&-
:Brldade em um dom!nl0 86 pRga com uma inferioridade em outro. Assim,
a toda aptidão num. sector corresponde uma inaptidão noutro ssetor.

A determin2ção da aptidão do desport1ste. deverá Sér feita
considerando dois fatores:
1°) - a sua rlgura mecânica;
2°) - a sua. preferênoia entre oadeaporto8 indlce.dos para e. sua :fi..•.

,. ..gura meean ...ca.
Pl'oeurarereo8 fazer algumas indicações dos desportos mais

comuns e dos biot1p08 que lhas oorrespondem:
corredores de longa distância - pronunoiadamente baixos (1,66m a
1 -...,lJ'8~)j

corredores de média distância - tipioamente altos, esbelto. (1,76m);

corredores de distâncias curtas - de altura média ou pouco acima
média;



Saltadores em altura ..•muito altos (l,78m) ..•coxas longas, tronco
relativamente reduzido;

lançadores ôe pêso ...tipos altos, porém de estrutura 861ida; grande
massa;

lançadores de martelo ~ tipos pesados, m~amo baixos;
lançadores de disco •.tipos altos, ainda que esbeltos;
atletismo pesado e luta - tipos baixos, pesados; grande circunferên-

cia de tI'onco e de membros c pernas quase sempre curtas;
boxeadores - n80 apresentam tipo pronunciado; a envergadura dave ser

o elemento conslderadof
nadadores .•tipos médios; presença. de pan!culo adiposo;
remadores ..•devem ser os mais altos (l~81m); pernas longas e braços

longos.
Determinaca a figurs mecânica do examinando, a~tee que o

mesmo manifeste a sua preferência por êste ou aquele desporto, deve-
mos ter em mente a oonsideração de mais um ponto a esclarecer:
10) ••• se se trata de um c:Y.clot1micot na cl!?sslticação de Kretscbmer,

que corresponde ao extrovertido, na classificação àe Jung, a
escolha do desporto poderá reca1~ num.desporto coletivo. que
exige atenção distribuida;

2°} - mas se se trata.de um eB9.~izotlnlico,na classificação de Kre..
tschmer, que corresponde ao introvertido_, na classificação
de Jung, a escolha do desporto deverá recair num desporto in-
dividual, que extge a.tenção concentrada.
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o ponto ~oim~, que acabamos e f~ealizar, e que nunca foI
entre nós con làerad.o~ é da maior i.m.port~ el9., prm lp3.1mente p~a

as escolas de educ~ção r!sica que tee~cumbêncla de ~ormar tée-
nicos desportlvcs. ~ muitas vezes o técnico colhe um desporto p~ra
o q11alnão te a. minbna aptidão, ma.. apenas por ue s.1!n,patiza com o

profe SOl'. ou porque êste Ó 11'.8.18 ce. arada que o o tro5.

Considerado então êsses ratores, devere os deL~ar ~ li-
vre sccãna do examtnsndo o õe-por to de sua pr rer-êncãa ,

Para pr-e eânar- o gréiu d~ 9."ptid~o o técnico desportlvo po-

der á ent~o l'eal iZl?l' '~lç;uns te8t~e de natur-e aa pr~.tica, que, devida....

- ente pPjronizados, pAra cada modalidade d ~ror·tive.• p{·rmitir-lhe-ão

det l~infr, roetematicam-nt~. o referido grau de ~pt1dão.
ve teet"s f4 qu acIma nos referimos poderão sel elaborados

r.elu Escol.A Nacional de Erlucação F!sica e Desportos, ou pela Divi-

sio de E6 cpçíio F!eica que, pera êsse f~.m, utillzará uma das esoo-
las especializadae que lhe estão subordinadat:J.
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ELEllElfTOS IIDISPENSÁVEIS A tDI PLANO GERAL DE !REIIIA1IElITO ••



IV

,Antes de considerar os elementos indlspen$ave1s a um plano

ELEDITOS IIDISPElSÁVEXS A VII PLANO GEBAL DE TBEIlfAJlBNfO.

, ~ ,
g ra1 de treinamento, vamos tecer alguns comentarios sobre assuntos b

. - , ..aie $, que ervirao Justamente para tornar mais fae11 a compre.~ do
pl no geral de tre1namento que posteriormente apr$sentaremoa. asses
assuntos são: a prep ração rísica do desport1 t J pr paração t'cn1-
oa do desport1st J contl'Ôlo téonico do desport1sta. e verificação
do aproveitamento do desport1sta.

PUP.AltA.çlo ,fSICA DO DBSPOEt'l'ISTA - Esta p:rep ração compreende duas tA

ses b m distintas I uma visando ao desenvolvimento corporal e a out r
A-tendo por objetivo o treinamento orgQn1co do desport1st •

Co a pl"ue1r tase. a que busca o desenvolvimento corporal,
pretende s colocar o desport1sta em cOgdlçpes, mediante um dos r to-

, ~
1".8 para lsso lndispensave11 o a~nt geral de suas torç&s. A cones



•• Ao' ••euçao deste ult ob3,etivo nao significa que o desportist po sa s.r
•• Ao ,considerado em çgpdiçe,sl para que 1st s.ja admitido, .1. devera a.
, ,presentar qualid des tis1ca§ e teg:g.1cas que lhe permitam praticar com.

Ao.fiei.neia o desport .scolh1do.
,Mas o d senvolv1mento corporal p nas uma p rt. da prepa-

ração tísica, é a sua base. é o a11eerc. sôbr
Ao Ao 'o treinam.nt organieo. Quando este se l"eal1z e o trabalho prep -

,r torio daquele, o orlan1,~medentro em pouco se r s .nte • o despor •

,
qu 1dever repousar

, ' .. ,1sta começa a apresentar sintomas de t diga patologica, conn.o1da dê
todos sob a denominação de surmenage. A radig é onjunto de r.n2

, ,.nos f1siolog1cos expre sos pel ,inexe1tabl1idad. do musculo. por
Ao ,aus.neia d. incitamento nervoso, em virtude d fadiga dos propr1osc~

, "tros excitadores. Quando.~. agravada e alcança o stado 4. estat.
, ,os disturbios de ordem fisiologiaa se estende a todo o organi mo e

as seas eEettes p rduram muito depois de cessada a causa determ1nan te
, , , ,da fadiga.' I quando o despol."t1sta'.'alcançado pela !i1U*Unage. cu30

• I - ,A, A', A .sintomas aao a perda de peso. '8 ins _ni , 'a inap.tene:!a • outras DlQn1..;

restações de ord Dl secundária, o treinamento a que está sUbmetidó'de •.
er' ser 1medi ta ente suspenso. 'Dai decorre a necessidade de rigorg

". ,sa sslstencla 8d1e a desportista, que Rosenthal exprimiu com r r
tel1cidad na .. ,CU1ntesentença~ ns.leçao medica antes do desportoJv.l

A , Ao ,gilanc1a medic durante o desporto e controlo edIeo depois do despox

o treinamento orgânico • a adaptação do organismo do despo~
tlst aoS esforços que del serão exigidos. os quais não p deria u-
portar sem um tr iriamento que paulatInamente lhe aumentasse a resis - :
"t nci. O trab lho uscular praticado continuada e progressivamen t fi'

determina ad~ptações funcionais para as novas condições do desempenho



, - . , .fls101ogico, proporc1onando assim produçao de maior quantidade d. trA
balho, d melhor qualidade e com maior t ci11dad. De um o'geral,
esta adaptação pod Sér desta maneira sUJl1.dascontr ctlblàààe...;mais
, '" , ...rapidaema1s 1"a011, edueaçao'do senti4 e ter.ogno tlco, coordenaçao

, Amuscular, aperteiçoamento de; refléxos,'des r s , maior torça.
, '... ,'Apos a fase de pl"éparaça'o ceral do or anlsmo, 1ndlspensa'Vel

, , . ,se 'torna~ conf'orm ja afirmaaos inic1almente, sua adaptaç o natu-
A ' .reza' do esforço que lhe vai ser .x1g1do~ 'Isto para o desportist si.&

nifiea que, atingindo um bom estado de desenvolVimento corporal, devs
I " ''1'a,o seu organis o adaptar-se a natureza da prOVa de que vai part1c1~

•• , ~.. Apar. Esta adaptaçao e 1mportant1ssima, nao apenas para o bom .xitoão
, ,.."desportista, mas tambem para a gar ntia das suas~oondiço.s de saude.

I~ para comprovar esta nossa asseveração. vamos ilustrar êste capítu-
_ ' A

10 coma narraçao de duas experienclas que v1vemos~ a primeira 1nad-
vértida • a segunda 'deliberadamente.

1m 1 934, participamos de uma corrida rústica, patrocinada
, . 'pelo "D1ar10 da N lte~t dnominada uYolta Alvace1l1", cu30 percurs

era de 11.240 .atros. Se. uma'orientação acertada, desconhecendo en-- , ,·tao todos os fundamentos elent1f1cos da metodologia do tre1naJnentode.§.
portlvo, imaginamos um plano de trabalho que se nos afigurou ideal.

, ~quinze minutos de ginástica sueca intensa, tras ae1nco minutos de gl
, , ,nast1ca resp1r toria pelo metodo de Yogl, dez minutos de salto d. CO~

da _ d. 1.500 a 5.000 metros de oorrida em passada regular. ,Apos qUA
A' .se um mes de treinamento, se e que a isso pode chamar treinamento,eha

, , ,gado o dia da prova.' eneontravamo-nos num.••atado verdade1ram..nte euf,2
ricos respirávamos saúde por todos os poros e séntíamo-nos como um di
namo, vibrante d& n rg1a. A nossa disposição de espírito era dás ma
lhores, ap s r de os tresentos $ tantos ooncorrentes qu. part1ciparüa



tôrças a olhos'vistos. Não havia a adaptação do organismo às-condi.

. ,
d corrida, uma das maiores ate hoje realizadas nesta capital. A lar-
gada verificou-se depois das nOVé horas o'sol era lntenslss!mo.A.PÓS

Ao '"os dols primeiros quilo atros, o suor escorria-nos, ao longo do corp~
" .•verdadeiros caudais.' se nos permitem força de expressao. AcabA

ça escaldava e não poucas vezes os olhos s turvaram ante a luminosi-
dad daquela radiosa manhã, os paralelepípedos faiseavam e as imagens.
~ "nossa frente s apresentavam de contorno impreciso,como s tb~vlA
tas atrav~s de um vidro tremulante. Havíamos treinado sempre às seis
horas da manhã, sem considerar aquele fator 'que nos depauperava as

.. , ,çoes mesologicas em que a prova se realizaria, nem haviamosnisso se-
quer pensado. Depois de quatro quilômetros, tínhamos perdido terreno

, ! 'a olhos vistos e ja v nhamos em um dos ultimos lugares. Press.nt1mos
.. ,barulho da um motor que nos seguia e olhamos rapidamente para tras:

ra um caminhão que conduzia dez ou doze corredor.s, suarentos como
nós, e qu ostentav grande taboleta com 0$ dizeres "Oaminhão do Pre-

, ,.go". Aqui 1 serviu-nos 'como estimulo, pois, a sua passagem, os ass1a
tent s, qu se al1nh.avam no meio fio, prorrompiam em risadas e ditos
chistosos. Reagimos, abrind a passada, e ao terminarmos o sexto qui
••• , flometro ja t1nhamos hem uma centena de corr.dores n nossa retaguard.

•.. •.. •..mas quele storço nao pode ser continuado; sobreve1o ...nos uma forte
~ do ~ (dor no baço), tão conhecida dos corredores de preparação

def1ciente.. Hav1amos Chegado ao nosso ,P9n$Omart9. E era preciso vea
cê-lo a todo custo. D1minu.1.mosnovamente a passada e tivemos Ímpetos
de abandonar a prova. Agora sent1amos também uma forte dor de cabeça
e as pernas já não se mostravam tão firmes; apenas a respiração com -
passada, nos dava a esperança de vencar aquele ponto critico. Reun1-
mos tôd a energia moral que possuíamos, lemb~amo-nos de que ~á hav1a



mos feito ~s da metade da prova e d que ser1 os alvo os mote30s
daqueles q tinham assistido ao nosso "tre1nam. ntott e que nos t1nti

visto part para o local da,prova tão plenos de confiança. E assim'
vencemos o _ 'timo quilômetro; quando entr os no oit TO, o' malestar

,geral havia quase cedido e as passadas- se d senvolvlam utomat1camen
te, largas co passadas e -flrmes.A dor S2 ~ havia desaparecido •

.,

Apenas a d de cab~ça persistia e o suor sorria ,cada vez mais a-
bundante. Sent1amos a garganta ressecada ê as nar1nàs cheias <h poe1

,ra das stradas e da rua; os labios estavam COladOs, pois desde o i-
ntcio a nossa respiração se processara pelo nariz, tanto na'1nspira~
ção.com na xpiraçãot Iniciamos o nono quilômetro' c da concorren

., -

te que passavamos, mais nos animava a ch' gar ao fim da prova~ E. 'um'
ap~soutro, fomos passando dezenas. Ao findar o'déoimo quilômetro.
ond a aglomeração Já era maior, sentimos que.estávamos chegando. I

'" , ,redobramos o nosso esforço, avivando a passada ao maximo que as nos-

, ,raVamos passar o maior numero de contendores. O funil eomeçavaa cem
metros da Chegada e n~s j~ ohav1amos alcançado'. As pernas vinham

A ~,sas.mlngUadas forças permitiam. Ja avistavamos o funil da ehegada a
menos de qu1nhentos metros; mas sentíamos qu a vista se turvaYa e~
ríamos muitos metros em estadp de semi~conei;ncia. Reagfmm~e proc~

Atropegas, corpo muito inclinado para a frente, o rosto contraido e
a mão dir lta segurando firmemente a papeleta numerada que 'devíamos
fincar n spêto no-ponto exato da eheg da, onde o'funil SÓ dava pa!.
sagem um orredor d cada'vez. Um esfôrço ~a1s, terrivelmente pe-'
noso, esten amos o braço e espetamos a nOSsa ficha nUmerada. aavÍá-
mos chegad entimos a estrada oscilar, o ceu virar de cabeça para
baixo, a vi ta turvar-se completamente e tivemos a 'impressão de que

caíamos par a frente. Quando recobr os os sentidos, estávamos sob



Â ,tavam doloridas, prineipalmente os gemeos, pois por aquela epoea cor-

" , ,uma arvore, alguam nos abanava tent varo dar"nos um.pouco de cafe.
Não nos podlamos_ ter e~ pé; as p~lpebras pesavam muito '6 sent1Smosuma

,vontade indomavel de dormir, dormir muito. Amigos nos conduzir de
automóvel a casa e passamos o rasto do dia de c~m~, ardendo em febre.
As pernas estavam extremamente doloridas muito inchadas. li ass!l11
permanecemos por dois dias, findos os quais a febre havia cedido, mas
não podiat:.1osandar senão com o auxílio de terceiros. Depois de uma' s.t.

mana, a subida de escadas ainda nos era bastante penosa. Pesamo-nos
e, alarmados, verificamos que havíamos perdido, só nessa semana, qua-
tro quilos e meio. E, ao fim de quinze dias as nOSsas p&rnas ainda~

, ,
Ia ponta dos pes, obtendo assim um maior desenvolvimento.,. Pelos jor-
nais, tlnhatnos sabido a nossa'classificação: 681 lugar. E só quem já
efetuou uma! longa Garrida, sem estar para ela preparado organlcament~

ípoderá 1den~1r1car-se com os fenômenos que aqui expusemos.
; ~r~nossa outra experiencia verifioou-se no i~e1o do corren-,

te ano e es~a foi feita com o espírito deliberado de ver se confirmá-
!

vamos, nout~a modalidade desportiva, as sensações por que havíamos ~
~

~ ,riamos sempre na ponta dos pes, diferentemente do que hoje fazemos; &
tualmente tomamos contacto com o solo pelo calcanhar e o perdemos Pé-

-' (As nossas condlçoes morfo-fisiologicaseram excelentes. V1-
sado, em 1 934.

}

, ,nhamos de gawlar um grande numero de corridas a pet de colocar-nos em
segUndo lugar num torneio de duplas de volley-ball (modalidade que~
ge grande resistênoia orgânica e extrema mobilidade) e de partiCipar

Aocom axito em duas lutas (luta-livre), uma realizada no Flamengo e ou.
tra no Tijuca. Est~vamos, pois, em plena pujança das nossas tôrças fi
sicas. A prova de que íamos participar não era nova para nós; anual-



mente, desde 1
,nela tomavamos parte. Patrocinada pelo vesperti-

no ~A NOite",' Única prova popular de natação que tem sido reali-
,zada entre nos eune sempre de duzentos a quatrocentos concorren -

tes. O seu par 50 oscila em tôrno de trAs mil m~tros, sendo a saí
da na praia do rte são João e a chegada na rampa do C. .Flamengo.
Em situações an~ riores sempre havíamos feito a adaptação do organ1§

"mo a natureza da prova, consistindo a mesma em treinos progressivos
,,.,. ..ate superar a distancia em apreço, sem a preocupaçao de marcar tempo.

• Desta vez, por~m, não havíamos dado um 'treino sequer, mas est~vamos,

em excelentes condições r:Íslca~. T1nhamos quase a certeza de que di
t1c11 nos seria vencer o percurso, mas a nOSsa euriosidade em obser-

"', ,Var os fenoménos fisiologicos pelos quais passariamos encorajava-nos,
'" A ,sobremodo, a arriscada empresa. Largamos as oito e trinta, atrope1l!

dos pelos demais participantes que ul.tr-apassavam duas centenas. Na-

damos os primeiros seiscentos metros num rItmo seguro {crawl),comboa
batida de pés, boa respiração e tínhamos a impressão de que deslisá-
vamos suavemente na água; chegamos mesmo a pensar que nunca hav1

mos nadado tão bem. ••Z mais ou menos o primeiro quilometro decorr~u'
nessaS condições. Da! por diante, começou a nossa odisséia~ Os brã

, ,ços foram ficando pesados e com dificuldade os levantavamos alem do
nível dágua. Isso trouxe uma perturbação ao nosso ritmo respirató -
1'10, pois nos obrigava a levantar ligeiram.ente a c~beça quando este!}
d:Íamos o braço esquerdo à frente (respiramos do lado direito). Nos

, ,quinh ntos metros seguintes, isto Si ate a metade do percurso, a si-
tuação se foi agravando, o nosso rendimento foi dim1nuindo e sent1 -

, ,mos que alguns nadadores que vinham atras de nos, passavam-nos sem
, , ~"que pudessemos se~uer acompanhar o ritmo em que vinham. Nao deseja-

vamos parar nem mudar o estilo do nado, pois sabemos quanto isto ,
e



se Procuramos "tfoltur ao crAR1, mas·não resistimos mal$
~ ~• de vinte ou tr1n: metros; passamos entao ao Slve,' • primeiro so-

~ ,bre o br ço direito e depois sobre esquerdo. Estavamos em fr nta
à ~ ia do 1am ngo $, pôr mais que n~dássemosJ parec!amosestar sem
pre -no es o lugar. W·o 00 seguíamos tirar os braços de dentro dá.
gna e a nossa linha n rmal de flutuação ostav~ bustante arundad~t o

I

ue nos o'brig-va fi 1.v ntar ·u1to o queixo a jogar a eab ça para tras,

pre3Ud1e1 1 ao
.sa nerg1a or
pesados tna
mais ~tend1

iIde dentro dagua.
um rendimento

ernas

r nt11.mento "o nad.;;.; r ••

as ser t! 1)... ••..ue os

te nã pu omos mais 1

, '"Cone :travamo~ toda
ços e t vam cada v z

noJ.
i$

.11'nta-los. Os delto1d ..•nao
, ossa o lc1taçãoJ e ent-o os 'raços -o s ir m ia

."assamos a nadar de p 1to assim conseguimos, c m
to menor, fazer mais quinhe tos. etro ,s t to,.,em foram fraquejando e a no s ou-se qu&

q ndo voltamos o na o . peito.
,A uma tesourada mais forte, sen.

o. A pérna do lado direito vinha estendida, arrastada, e apenas
esquerda 1m.ltlls1onava o corpo, com rendimento quase impe:rcept1vel.
Sént1amos os br ços orment s e sÓ podíamos n dar num estilo. o ç~ •

.l;1Jlbo. E isto m sno oom d1:N.ct.ldudet pois prevíamos que qualquern12

o o oosture r
o Ia o eont

tavam uns uinh

nil da ehe ada

,.da COXa 11roi.ta d.iste der..•se a O gemeo tiaperna do
"

o\. 11'''ir-sé e emboTQ1a.Y-se na caracter1i.)tica caimbra. F 1-
I'tos ou seiscentos m~etro~ para que eutrassemos no f~

desistir aI! se nos afigura estremamente deshonr~

.,. " ..•.
nto o ésterno-cle1do-nElsto1deo se declararia tambemem ca1mbr • Àll,si vam s 'Pare cheg~r e a rampCl., apinhada de gente, se nos afigurava

s'mpre no mésmo lugar. Não sabemos quanto tempo durou esta agOnia,,mas cremos que 1varo s bem uns quinze minutos para p reorIor os últ1
mos quatroe ntos ou qu1nh~ntos metros~ ,Ao contr rio do que havia



,suoéd1do na ce e r" olta Alvacéll1
do ao nosso red ,a vist~ ~sta a rarf

Ínhamo •.•.rf 1ta n çno d tu
ment ,~ e a or~1mb!

&G V r um dos (d c t ria s togg-
ost 1çara os

emo-no e·3b1to
or~ c1do d u-nos uma

80$ eo ~anb&1ros dê el
,
entrada do fun11. F!..~.o..au",

para rampa ,ea e ados por colegas, P.

sal no prl elr
excelente m s~ag

aço que encontramos.
Ana pérna d1rEtt e o geme perna tornou aos

S 11 lugar Os grandes d01!sais (~za$),' os dêlt 1d s, os biceps e es

tr1eeps br qu4al esta~ bastant~ inchados e apres ntavam um grande
volume, que nos obrigava a ter braços sem1tlex1ona os, na at1tud
oaracte~!st:te qü.J'~'~ e~~es-o popular eensagreu ftd puxar asa ~. A

nossa saliva el" stant es 88 t o que nos trazia mna grande difi-

culdade par et pir, lnt.-,m caracterÍstico de fadiga. Passamoso~

to do dia (1 1tados, sem vontade de comer, d~ sair ou de fazer qual -
quer eo1sa e sem qu~ eonsegnÍSSêmos dormir sat1sfator1amente1 apenas
dormitávamos de Vi B em quando A d1~tên ão de costureira eu~t~nos

mais d um ê de cuidados sreeials
. ~

ComeAtas duas exper1ene1a.s, qrté vivemos., pod~mos at1rmart
, ,,, 4 ,

isto ager publico e nett>r1ot que o tl'" ,1namnto organ'. -o e a1l!

eêss1dad~, p ra o desport1sta, por me]~r qn. séjam as suaseond1çSes

físicas gol' $ OUo S u d s nvolvimento eOl'poral R~ctproeat'l~nt, a
adaptação o o?gan1s!nO~ natur~~a da ",roTa não e .d :verá. rifle r

o desport1sta este3a para isso prepar do, que significa que s&
êncontre



PREPARAÇÃO TÉC I~~ DO DESPORTISTA .. ,._ paraçuo tecnica do despor-
t::I.sta tem por objetivo a obtenção do s il0, com a posse do qual êlG

disperiderá o mínimo de rôrçus e alcanç~.' o 6áximo de eficiência.
, ~ MAir-da qu- conziderassemo$ a ~es ~ f'cien~ia, a diminuiçao

do eSf'ôrço repr-ese.rtar-La uma grande conqui, ....tu. pura o desportistatPI'~
porcionando-lhe um rendimento maior. o que pOl si ~Ó rocoendaria a

....obten9ao do estilo.
,. ,Sabenos que O rendimento. e isto se d~ com todas as maqui-

, - -nas inclusive a ~l1manat e a relaçao que existe entre a produçao e o
COnSl1mO. Mas Q rendimento não importa apenas a quantidade de traba-, .

lho produzido, mas t.ambem a sua q1U:.lidade. Se utilizarmos a segum-
•te rórnr..:üa. R .::efle1encij!, verificaremos que o r~ndimento será tanto-esforço

maior, quanto menor for o denominador da expressão e maior o seu nu-
merador. E a preparação t~cnica do desportista tem por objetivo JUã

tamente isto: que o desportista dispenda o mlnimo de esfôrço e obte-

- ~ - ,a preparaçao tecnica nao se deve reduzir a isso;ha uma

, A
Ilha o maximo de eficiencia.

parte que tem sido bastante doscuãdada e que tem trazido ~rande pre-
j~zos aos desportistus e uon clubes ou e.tidades, cujas cores no ms
mento defendem. Referimo-nos ao qW4,sEI completo desconhec ímenbo , por'

, .parte dos desportistas, d~s 'rogras q~ere&em as praticas Qesportivas
M N ;:~ ':. _

& qae se V~O submeter. Nao poucas vezes, em campeonctos·de nataçao,
vimos nadadores desclassificados porque, nadando no estilo de peito,
faziam a virada tocando as bordas da piscina apenas com uma das mãos
e outros que. nadando de costas, viravam de frente no momento de to-
car aS bordas da piscina com urna das mãos. Em 1 941, por ocasião do
Campeonato Universit~rio de Atletismo, na prova de revezamento 41400,
o 29 corredor de uma das equipes disputantes, na ânsia de passar o



ba stão 90 se' c _anh iro d.at U'T'tt:l.,
. ~ançou-o da dlstane1 d um ou

dois m~tro5; o tereeiro corredor, qUê n~o espera a tal ge to, deiXou
o bastão cair ao 010, apanhou-o ràpida~ te e saiu correndo num es-

A ,..,forço supremo para tirar a distancia do 11e ia a frente, intento que
realizou em :prte; 'Oassou ()"bastão ao quar+.o que ·finalizou a corrida

,
alcançando o segundo lugar.. Quan.do foi comunâoada a equipe a SO!i de.§.

classificação, ela S~ mostrou surpresa e lamentou o titânico esrôrço
realizadO, Também na Olimpíada Un1verslt~rla,ve~}ieada em abril dê
1 942, no jôgo d foot-bal1 da Federação Atlética de Estudantes (DiA

~ ~ ,trito Federal, co~ a Federaçao Unlversitarla Fluminense de Esportes,
(F.U.P.E.' o guardião da equipe c~~ioea deu mais ~e quatro passoS com,a bola presa e, qUando o arbitro assinalou a penalidade, ambos os
.!~amsse mostro.ram surpresos· os fl'l.'tminensêsexultaram, os da F •.4..I.

"ficaram decepcionados e a assistencia pro!'1"ompeu numa .9strondosava1a..
Batias a penalidade, deu a mesma ensejo a um E9_~, que poderia ter ~
fetado o resultado da p~leja, se esta não est1veSS8 para terminar,os
cariocas venceram pelo rut0re de 4x3.

CONTR6LO TÉCNICO DO DESPORTISTA - O contrôlo t~enlco do 1esportista... ,
nae devera ser feito, como muita gente ainda pen'sa', eomparandc os r!,

~'sultados, nos easos dos corredores e nadado?as, de ~lr2~t na d1stan-
••eia da prova, a.que S~Ó constantemente submetidos. Isso traz o de -

-' ,pa1.1.:peram.ntodo desport1sta, tuna vez que estara a exigir, ~1'.q\1ente••

, , - ,
vara coincidir 001'11 a epoca da competiçao, easo em que se ver1ficarao

Amente, grandes esforgos do seu orga.nismo, sem ({ueai.nda tenha ele al
cançado o seu estado de forma. A situação de forma do des~ort1sta~



melhor resultado de quo o el€spor tdstu for capaz. Assim, o fator tem
; ~ ,po devera ser Levado em eons tdaraçàc antes de qucLque'r outro. O tes.

, I

ní co necessita saber de que eS1)8ÇO de tcmpo dispora e E€ o despor •.
tista, ea tal per1odo, poder: entz-ar em forma. A hora em ql,''.é a com

• , , h

potição se realizara e outro (leDento de [T2nde importancia. As con

diçôes do organis o pel ~anhã n~o serão as nesnas que pela tardeou
pela noite e d~ste liodo os treinos deverão realizar-se tanto quanm

( ••.••• I'pos sâve L sm hora cor-r-e sponô ento a da competiçeo. Neste mesmo capl.. •..·

tulo, narramos a diferenc~ q'ü sentimos ap~s ternos trei~~do pela~
rlhã, com sombra ou pouco sol, e ç ando realizamos a prova debaixode

"" , 4_
U!i1 soz. bastante intenso.. A inflv.€ncia mesolog1ca E' tac importan te

que o sol e a chuv~, o frio e o c~lor onem alterar resultados ti -

- ••• 1/1 -. _ _

çao, suportando nao so o esforço em relaçao ao di~ do competiçao e2

dos como cel~tos.
~ ,Quando o treinamento e bem conduzido, o tecnico desporti-

vo or garrí zcu o seu l-lar..o p'er.3, d tr~balho prf? e- ido oc n1n.1mos detã

lhes, o org-:-nismo do desport1'3ta alcança o Ceu raaior crau d.eadapt,ã

, , ,
mo te.mbem3. hora em que S J rf)~"\liza. E !!lu! to freqUente assist1rm os

treinos desta ou daquela modclidade desportiva pela manhã para pro-
vas que se vão X"l3ulizar à noite ou ~ tarde é vico-versa. Poucos são

os t~cnicos dospo~tivos e ~csportistas que dão mlita ~tcn~üo a tal
detalhe, quet como j~ vimos, dover~ sor cons1derndo.

••••O treinamento do despor~istQ que vai ser submotido a com-

petição conpor t a uma proeressão em dois sentidos: uma qUG diz res ...

i "'. Á ~peito a cua res stenc~a organica - o o aumento da intensidade do e-

xercício, e outra que Se relaciona ~ sua t~cnica - é o aumento da
comp'Lexãdade do exercício.

•.. ... ~
A propcr çao que vamos au nonbando a lntensidadê do eXêrCl..-



cio, v~o melhorando as condições de res1stênc1 do organismo do C-A
, ,port1sta e a sua tecnica se 1ra aprimorando na edida qu cr scer o

,grau de complexidade dos exerc1cios.
A , ,O controlo por parte do tecnico desportlvo ficara baseado..na oba rvaçao. , ....Somos contrarias, d uma maneira geral,. as tabelasde

performances que , ,1tos tecnicos org~lzamt pelas qua1s o desport1~
"ta devera alcançar um determinado resultado m cada dia de treinamtG

to; essas tab91as culm.1nam com a P!rformaA.9! que o desportista d.vJ.
rá cumprir no dia da competição. ,Somos contraries a tais tabelas t

repetimos, porque elas eXigem. nas proximidades da prova, esforços,muito intensos, por parte do desportista, uma vez que devera alcan-
, ,çar resultados muito proximos da marca que assinala o apice da tabs

la. E a solicitação d~sses esforços intensos contin11!ldamente,traz,
como consequênc1a, um desequillbr10 orgânido que dever~ prejudicar.
estado de forma.

Mas, como dizíamos, o contrôl0 do técnico desportivo está- ,baseado na observaçao e devera ser assim esquematlzado:
I) - observação das condições psicológ1cas em que o desportista BeA

presenta para o tr·einamento;
11) - observação do aspecto f1s1co do desportista antes, durante e

depois de realizado o treinamento;.
) - ...111 - observaçao das oscilaçoes de pe~o que sofre o desportlsta (a

Aconse1hamos a pes gam dest antes e depois de cada treino),
IV) • observaçâo da evolução do estilo1
V) • observação dos defeitos de estilo mais acentuados e que pare -

cem 1rremovlveis,
VI) - observação da pOSSibilidade de adaptação do estilo aos defei-

tos que demonstram ser irremov!veis (o técnico desport1go não dA



, ., .•.. , ,vera insistir na remoçao de um defeito se 1e persiste apos va-
, ,.rias tentat1vas,mas estuda-lo e adapta-lo de forma a auferirVllll

tagens do mesmo);.. , , .•.VII) - observaçao de movimentos inute1s, prejudiciais e ate antago-.
nioos que afetam o rendimento do desportista e que deverãq ser
eliminados;

VIII) - observação da possibilidade de eliminação dos movimentos a-
cima referidos e éstudo do processo a ser empregado;

.. .."IX) - observaçao dos progressos da adaptaçao do organismo a natur -
za da prova;

,X) - observação dos progressos no aprimoramento da tecnica.

VERIFICAÇÃO DO APROVEITAMENTO DO DESPORTISTA - A verificação do a-
,.proveitamento do desport1sta, que muitos tecnicos desportivos cost~

muro fazer r eLstívament e aos corredores e nadadores, com tiros na diJl
A . ~tancia da prova e tomada de tempo, constitue um grande erro.

,. . ... ,A forma e uma s~tuaçao instavel, capaz de prejudicar- Se
sob a influência de fatores que possam trazer perturbações de qual-

... "" "quer ordem ao organismo. A solicitaçao de um esforço violento, as
vésperas da prova, poder~ trazer a perda da forma Esta se exprime- , ,pelas exc lentes condiçoes fisicas, morais é teenicas que o des.por-
tista apresenta. E elas deverão conjugar-se no seu grau mais eleV,i

\" JI. _ ,do, quando tal estado e atingido. E e esta a razao por que ate um
traumatismo psíquico poder~ acarretar a perda da forma.

Quand , ,
a forma e atingida, o desportista e ~mQO em CQ&~â-

<}õ s de competir. E a verificação do seu aproveitamento só deverá



ser feita de um modo: p*la própria competição. Qualquer outro pro-
, ~cedimento sera erroneo.

Mas para que o atleta seja dado em condições de competir,
além da sua preparação técn1ca, há um ponto 1ndispens~vel,' que ·os
.,tecnicos desportivos, dos desportos individuais, raramente eons1de-

fi' , ,... ,raro (excetuam-se aqu1 os mais experimentados): e a preparaçao tat1-
ca do desportista.

... , - ,O desportista nao vence 50 p la apuraçao da sua tecn1ca ,
, •.. ,mas ~bem pela apl1caçao da sua tatica. Quando dois desportistas

,. , , ,apresentam te~nlca de igual valor, a vitoria pertencera aquele que
,adotou melhor tatica.

,Vamos dar uma s rie de exemplos que temos observado, in-
cluindo alguns de que fomos personagens.

Nas provas de nado de peito, muitos nadadores teem perdi-
, .do, teem visto a v1tor~a certa esvair-se-lhes entre os dedos porque

não possuem nenhuma preparação tática. Quando um nadador de peit O
... ,vem emparelhado com outro e verifica. que a sua ~J::,açadanao sera su-- ,ficiente para alcançar a borda da piscina, nao devera estender os

, ,braços a frente e esperar que o corpo deslise com o impulso da ultl
ma braçada ou tesoura, conforme freq~~ntemente temos visto; o quenB

A ••• i'cumpre fazer, d acordo com as eondiçoes do momento, e dar duas brj.
,çadas curtas ou duas tesouras rap1das e fortes. O mesmo se tem ve-

rificado com os nadadores de costa.
,No Campeonato Universitario de Atletismo, em 1 941, vene~

mos a prova de 800 metros utilizando uma t~tica que não ~ nova, mas
, "que, assim mesmo, da resultados satis:fatorios. Corriamos defenden-

do a Escola Nacional de Educação Fisica e Desportos que d1spUIL~ade
~ Atres atletas inscritos nessa prova; um deleS, corredor de velocida-



rasoS. Eram dez corredores ao todo. ~Dada asa1da, o nosso compa-

de, poucas probabilidades apresentava e se ofereceu para sacrif1ea~
se em nosso benefício, uma vez que ~ramos considerados favoritos.em

,virtude da vitoria o,bt1da dois dias antes na prova de 3.000 metros

..nheiro tomou rapidamente a ponta (prova de pista l1vr ) e desenvol-
v~u uma velocidade surpreendente como s~ se tratasse de prova de300
ou, no máximo, 400 metros; os demais conoorrentes, pela pouca expe-

A 'riencia que possuiam, deixaram-se influenciar pelo fato e procura -
; 1',ram acompanha-lo. Enquanto isso, corriamos em ultimo lugar, onde

,nos mantivemos ate quase terminar a primeira volta (pista do Flumi-
nense). O nosso ritmo nâo se alterara e j~ havíamos passado três
ou quatro concorrentes, entre os qua1s o nosso compar~e1ro tão al~
truisticamente sacrificado em beneficio da Escola. No meio da se-
gunda volta, aumentamos o 'ritmo da nossa passada e, ao termin~-la ,

,encabeçavamos o lote dos corredoras, vencendo a prova com mais de
,.30 metros sobre o segundo colocado.

, ,
Na Olrnpiada Univ3rsitari de I 942, fato semelhante oco~

..., ,reu com inversao de papeis. Representnvamos os estudantes cariocas
na mesma prova de 800 metros; os c~rredores pau11stas deveriam ven-

,cer, como de fato vencera~, mas pretendiamos obter uma classifica-
ção que de qualquer forma contribu1sse para a contagem de pontos da

Dada , wsaida nao nos preocupamos em pegar a ponta, uma vez
que a sua disputa procedeu-se numa arrancada, como se a prova fosse
de cem metros. Eram quinze corredores qUê representavam oito Esta-

, , ,dos e nos vblllamos em um dos ultimos lugares. Ao entrarmos na se -
gunda volta (ainda pista do FlUI.'lineIJ.se),demos inicio ~ nossa clás-
sica virada. , ,Fomos passando, um a um, varies competidores,ate che-
garmos ao sexto lugar. Faltavam uns tresentos metros para a chega-



da. Vimos que ainda pOdíamos melhorar a nossa classificaç"o e demos
••um arranco para passar o corredor que nos ia a frente; mas, com graA

A' ,de surpresa nossa, ele tambem aumentou o ritmo da sua passada e fez
, ..com que nos conservassemos do lado de fora da p1st ; retarnamos a

, Acorda interna, procuramos fiear bem proximos a ele, e, quando assim
, , Aestavamos, tentamos contorna-lo. Por mais de uma vez ele acelerou a

" ,sua cor+1da e nos manteve do lado de fora da pista ate entrar na ul-
•..tima curva. quando. de novo, voltamos a corda interna. Percebemosqae

êle estava disposto a manter a sua coloeação, uma vez que o quarto
classificado 1a a uns dez metros na nossa frente. Corremos toda a

, A , ,curva atras, concentrando as forças para pas~a-1G quMndo entrassemos
Ana reta final. Cre10 que identico era o seu modo de pensar , por q u •

A ,.mal iniciamos a nossa arrancada. ele tambem assL~ procedeu, correndo
~ ,sempre meio metro a nossa frente. Por mais que nos esfor~assémos, e

não era pequeno oesfôrço que vínhamos realizando, não conseguimos di
minu1r aquela diferença de meio metro, enquanto a vantagem que o ~

, , "to colocado tinha decrescia a olhos vistos, pois ja so nos levavatres
;ou quatro metros de dianteira. E, se ainda t1vessemos mais uns vin-

te metros de percurso, teríamos, os dois" conseguido passá••.lor mas
" 1

certamente, ainda asstm, não teriamos tirado aquela diferença dem~
metro. E ••• chegamos mesmo em sexto lugar. Hão sabemos quantos o0l.

, 8 ~redores ja viveram s1tuaçao 1dentica, certamente muitos, mas podemos
, ,afirmar que essa tatica descontrola o concorrents; vinh~aos certos di

, A'que o pasear-ãamosj mas f sempre que com ele empare lhavamo s, mantinha-
nos do lado de fore da pista e nós não podíamos aguentar um ritmo aCl.,

lerado por muito tempo, sob pena de comprometer 1ntelramentea nossa
atuação.

... , ,Nos desportos coletivos a preparaçao tat1ca assume um carA



ter de muito Â

101" 1mpol"'tancia, a simples mudança de um~ehave,a tr2

ea de um jogador de ~os1ção, a caractar!st1ea dos passes, tudo isSo .

pode intlu11- c1s1vamentepara a Vitór1a ou a d rot de equipe.

Nos campeonatos de duplas de l.lbol que temos disputado, q exi-

gem grande mobilidade uma intuição apur d1sstma, desde que a d1sp~
ta • process camp c as d1mensõ8s r gulaméntar 8, sem qualqu.c

redução, muitas e muitas vezes temos vencido graças à mudança de tti.•.

tlca~ No último eaml'eonato d. qu putic1pamos, perdíamos, na semi-
final, de 11 x 1 numa partida de 12 pontos. A.nossa simples m.udanç

d. posições de deres' .- pois jogávamos um ao lado do outro. cada q1.l:Il.
, .

responsavel pela ,,'Ia metade de campo, longitudinal.m.vnt" e passamos'
, ,

jogar um a frente e outro atr a, cada qual rosponsavel ago~ pela m.tade do campo no sentido transversal - desor1$ntau dê tal forma os
, .nossos adversar10s e n s proporcionou um entendimento tao teliz que

. Avencemos de 13 x 11 numambiente de espectatlva da ass1stenei entu-

siasmada com a nossa real5o, ante uma derro+.a que parecia 1rremediá-
vel e desastrosa.

Os fatos qu vimos de narrar teem por ob3et1vo chamar a a-
tenção, não tanto dos técnicos de desportos coletivos, mas, pr1nc1 -, .
palmente. dos tecn1eos de desportos 1nd1v1duals. que mtdto se preo -- , -cup coma preparaçao tecn1e de seus pupilos e nao lhes proporcio-

namnenhumconhecimento tátiCO. ~ste quase sempre advemdas competi
·ções em que o desport1sta va1 tomando parte. ,

Ninguem ainda se dEm O
A .

t~abalho de esc~ver Sses pequeno$ G val-iados detalhes quo tanto PA

dariam benafic1ar o ensino da t~cn1cà desport1va nas escolas esp o1&,

Uzadas. Se •• s•• c S08, como OS que vimos de narrar, e certamen t.
, ~ t ••os havera as dezenas, tossem colec1onados, que magJ1l.f1co material nao'---

proporcionariam para as escolas .spec1a11z~das de educação t1sica.



Muitas vezes a verificação do aproveitamento do desportl~
ta, quanto ~s suas condições fis~cas e t~cnicas, - na competição,48
,. , -e a unica forma de verificaça' do aproveitamento que admitimos - f!
ca 'prejudicada por um fator novo, de orde

,tatica, que poderia tér
sido tão facilmente remo~i~o, se algumas noçôessôbre o assunto lhe
tivessem sido ministradas.

..•P1ANO G~RAL DE TREINAMENTO - A preparaçao geral do desportista, com- ,o ob3etivo da competiçao, devera comportar duas fases:
I) - visando a obtenção das condições;

11) - visando a obtenção da forma. '
À primeira fase est~ ligado um s~lido preparo flsico,semo- ,. ,. -qual absolutamente nao seJ:"apossivel, mais tarde, a adaptagao do 01;

, - 1\ganismo a natureza da proíra~ SiTIultnnea~ente com a re~lizaçao des-
, , ...se trabalho, processnr-~p-q o 11C di~ reJpeito a obtençao do estilo,

fase de aprendizagem por que todos os ies!Jort~.stasnão iniciados d~,
...verao passar.

A segwLda fase comporta o apr.imoramento do estilo e a adan

tação do organismo ~ natureza da prova, o que então proporcionaráao
I

desportista o seu estado dEi forma, do qual JáGd~·'r:a.hnrf,O$)'" ó'*', i)"br1:l:;3-

'"tQ1~~Odesta monografia.
Esquemat1camente, o plano geral de treinamento do despor-
,tista podara ser assim representado:



fase - obtençio daseond1çoes

(desenvolv~ento
{lidades fisicas
(
(
(aprendizagem do

geral dasq~

,estilo
PLANO GE (

RAL DE (
TREINAMEN.. (

TO (adaptação do organismo
(tureza de prova
( N(D.puraç~o do estilo

2a. fase - obtenção da
forma

ELEMENTOS I lDISPENSÁVEIS A mil PLANO GERAL DE TREINAJIENTO - Na elab2,
,

ração de um plano geral de treinamento, os elementos indispensavels
que deverão ser considerados são os seguintes:
Fim a ãt1ngit - objetivo <lua se tem e:::nvista, ao qual o plano deve-
,. ,ra servir; todo plano dever-a ser feito com um fim, ou meLhor , cada

I'fim exigira um plano .•
Tempo previsto - para a execução do plano e para a duração de cada
seBsão; em face dêste fator serão ou nâo ex:1.gidas melhores condições

dos desportístas, de modo Et lhes permitir alcançar o estado de f.2t-
mâ em menor ou maâor bempos,

NÚmero de desportistas - que poderão ou deverão ser su metidos ao
treinamento. - ~Valor dos desportistâ~ - na? apenas daqueles que vao ser treinados,

'" , , <mas tambem o valor presumivel dos adversarios com os qU&1.S irão com
, ,

petir, isto a, a sua classe e a dos adversarios.
, ,Recursos dispon1yeis joo em pessoal (medicos especializados, professg

-, ,res de educaçao física, tecnicos desportivos, treinadores e massa~



tas e auxiliares eventuais); em instalações (estádio, gln~s10, pls-
" ( __Ieina e gabinete med1co-biometrlco) e em material r~o, amoV1vsl e

mÓvel). - ~ ;Meiga a sm,pl'tw,r - SeSS09$ de apllcaç o (constituidas daspropr1 as
práticns desport1vas) e sessões complemental"es (destinadas a apr a
rar a preparação técnica do desportlsta, 00 preendendo ex rc1eios qa

possibilitem a malharia de sua capacidade f1s10a pelo maior aprovel
tamento.da sua aptidão).

# , • ,

BOl"it19S - semanais e d1arlos; os primeiros pre er o o numero de s • .a
sõas de trabalho por semana e os Últimos a hora em que essas ses~
se deverão realIzar. Par que melhor se f ça a adaptação do orga w

",. , ....nismo ao esforço que lhe se~a exigido, as sessoes deverao real1zar-
". ,. ..se em hora eorre$ponóente aquela em qu~ tera lugar lã compet1çao t,

~ 4Ii''''tanto quanto poss1vel, nas mesmas condiçoes mesolog1cas, isto .t ao
ar livre ou em recinto fechado.

~ ~ ,
UniformE! - J pr!mê1ra v1sta este detalhe parecera de pequena 1m.por-

tância, mas assim não sucede. Os sapatos que Q &esportista usa nos
seuS tr inos proporcionam-lhe certo confôrto - sejam de prego,de ts

nãs , de bas1tet-baU, "shootciras", ~a luta ou 'hox, ete. - 4\ não de-
verão ser substitUidos no dia da competiçãoi um sapato noVo, apert.l

~do ou que tenha um prego a incomodar o desport1sta, podara pertur ••
A #bar gra demente a SUa ef1c1enc1a, do mesmomodo qu um susp nse r 10

A1n~omodo.
. ~Lgcfãl - Sempre que possível o ti'einamentc devera ser realizado nola

c~l onde S~ v$rificará a compet1çã~i os desport1stas serão multo ta
- * A ,vorec1dos com a observ çao deste detalhe~ Cada ginas1a, piscina t

quadra de volléY U de basket-ball, campo de toot-ball ou c~ de
ten1s ofere e sempre certãs pa~t1cularidad s quo servirão ao despo~



.-contra e av l!&r n d1~tanc!a qu ~e acha do s u objetivo, ainda
"tista como pontos de ro!ereneia para precisar o lugar em que se tt-

ÁqUê para este est.eja de costas....... •..ESquematicamonte esses elementos poderao er assim repre.

(

~

t
f

ELEMElfr°9 (
- Ilfj)Ii::;oPEN~A- (
VEIS A UM PLA (
TO G'ERAL D~ (
TREINAMEN*fO (

(
(
(
( (semanais
(

, ,,Horarios... I'

( (diarios
{
(
(

iSentados:

Fim a atingir
TEmpo previsto - em face da datq da competição
,Numero de desportlstas

Recursos di poniveis

~ que irão competir
( com os qua1s irão competir
(pessoal

_ll: ~!~~:~i;iões
V lor dos desportistas

(sessões de aplicação
~eios a empregar (

(sessões complementares

Local

CONCLUSÃO - O plano representa uma visão gernl do trabalho a ser'"
xecutado e permite a sua d1vis"o em tarefas. No treinamento despo:.

"'.... , At1vo o plano e cond1çaQ lnd1spensavel aO exito.
i""
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