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A seglUlda parte do esgu,ema para o "MétOdo Nacional de

-
dicado ~ Metodologia do !reinamentu Desportivo. Aoe1tando-o ~m li
. . .
nhas g~rais, intl.·oà.u.zimo-lhe"no entanto, alguqs múd.lfice.~ões,Si.!
primlndo um ou outr~ SU.b-t~tulo e acrescentando-lhe novos, quando
isto sé tornava imperioso.

De aoôrdo com o nosso plano, fica a matéria da presea
te monografia dividida em duas se~ões, comportando os seguintes
capítulOs:
SEQI0 I ~ PRINCtEIOS FUNDAMENTAlS DO ~~ODO •

r

..•Cap. I - Oons~deraç3es - O~ desportos oomo melo de educaQão,
reoreação e oompet1Qão.

Cap. 11 - O valor .âo desportls'ta.
1.. Condiç(íes morfo16gicas.:

2. CondiÇ~es fisiológioas.
:;.Condições ps!quioas.

Cap. 111 - A preparação do desportista.
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'"Cap. IV - O controle do desportista.
,. físico.1. Controle

2. ,. ,Controle tecnico.
,. ,3. Controle tatico.

Cap. I - Formas de trabalho.
1. Visando ao ensino
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Cap. V - A verificação do aproveitamento do desportista - Com
petição.

SEçIo I~ - APLICAÇÃO DO MÉTODO.

a. Visando ao treinamento
,3. Visando ao pUblico.

Cap. II- Elementos de trabalho.
1. Pessoal.
2. Instalações.

·

;

3. Material.
ea'p. 111 - Organização do trabalho. !

, ,1. Exame medico-biometrico.
2. Indicação de desportos
3. Adaptação do exercício físico à aptidão rísica.
4. Treinamento.
5. Treinamento especial.
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1. Planogera1.
2. Programas.

t

,3. Horar1os.
Cap. IV - Execução do trabalho
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niciativa da Divisão ae Educaqão Física do Min1~tério da Educação

Cap. ·V Contr~.Le d.o trabalho-. /

"'. fisi~l6g1co_1. ContrOle
~ .

2._ ContrÔle t~cnico.

3. Contrôle tático.
4. Competição. , t-.,--.o-n~

A bibLiografia e ~!ndice$ger~ietam
)f

tJ:.'a.b~lhO" mais uma pequena contribuiÇão a: grande e

,.
e Saude.

' .

.'

•

o preê;iente.
patriótica i-

, I

..



. ' .

P R I N C 1F I O S FUNDAMENTAIl:i DO' M:el'O-

D O

.•..
•



I

CONSIDERAÇOIi5 - OS DESroRTOS CUMO MEIO DE EDUCAt;lO, RECREAQÃO

E COMPETlqlo



•

os DBSPORTOS COMO MEIO DE EDUCAÇÃO
BEOREAçl0 E OOMPETIC;10

"Os desportos já não Se confinam nas divisas de suas pr6-
, 1# •••prlaà tronteiras alem das quais nao deva ir a iniciativa privada.

Prolongam-se r~ficam-se no mel0 da vlda, no alvoreço dos inte-
rêsses coletivos e necessitam de lelto pr6prio, por onde possam
prosegulr, sem. atropelar o curso dos outros caminhos, de cujo cOQ
junto a vlda social subtrai a expressão e a beleza de cada momen-
to." (1).

os DESPORTOS COMO MEIO DE EDUCAçl0 - "Como escola, os des-
portos educam.os individuos.e preparam os cldadãos.1t (2).

A ação educativa dos desportos não é apenas de ordem tisI-
ca , conforme muita gente ainda supõe, mas principalmente de natu-

reza moral e psíquica. !les poderão ~ontr1buirde forma d~clsiva
para a formação do cuâter, para a consolidação de uma vontade f~
me. Bata a razão pela qua1subdivldlremos êste capitulO em três
partes, a primeira das quais tratará da influência dos desportos

(1) - Lira FIlho, J. - A Função Social dos Desportos - Irmãos POI!
gettl -Rio, 1941, págs. 10 e 11.

(2) Idea,pág. 11.
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na formação do cuáter, a segunda da sua contribuição à eduoação 

da vontade e, finalmente, a última da sua ação sob o ponto de v1J. 

ta tisico. 

. ~ . ~ - .,. . ,. . . 

lo caráter provem do grego - eh$.rasso - que significa, talando-se 

de _moedas,eu gravG, entalha, cunho. 

"Já Teofrasto, _dise1pulo de Arist6teles, o emprega no sen

tido atual, para designar a pepaonalidade humana, sob o ponto de 
-

vista efetivo, ativo e soeial." (3) • 

Sampaio D6ria <4> def'ine o earé.ter como o "cunho pessoal do 

individuo, ou a sua maneira cons'tante de agir ou reagir". 

"º caráter é uma das maiores t&rças motrizes do mundo." (5). 

Para David Carneiro (6) "as três qualidades ativas: coragem, 

prudêneia e t'irmeza têm a denominação geral de caráter por que elas 

comandam atos e dai o caracterizarem os sentimentos quaisquer que # 

os impulsionaram, rassem maus, rõssem bons." ltsae autor af'irma da! 

da que por tôde. parte se nota tuna grande falta de firmeza, provin-

do isso das constantes mudanças de opinião e 4a incerteza que reina 

no espirito dos homesn. istes vacilam em seus atos e sentimentos 

por causa das reações do meio soéial s6bre o cérebro de cada um. 

, "Quem quer que adquira êsses três hábitos, o de decidir por 

si mesmo, o de prever os resultados do a que se decide e o de rec~ 

ber as conseqüências dos seus atos ou omissões, termina naturalmen 

te por ser correto. i sobretudo por se turter à responsabilidade, 

por não ser premiado ou punido sempre que fôr o caso que intermini 

(3) Geenem, H. Tempersmento e Caráter sob o ponto de vista edu 
cativo - Cia. MelhorQll'lentos de São Paulo, S.Paulo, 2a.ed1çãõ. 

<4> - DÔria, s. - Educação Moral e Educação Econômica. - Companhia 
Helhore.mentoe de São Paulo, São Paulo, 2a. edição • 

(5) - Smiles, s. - O caráter~ Livraria Garnier, Rio. 
(6) - Carneiro, D. - Ensaio de Interpretações Morais . - Atena Ed1t,2 

:ra., Rio. 



ve1 ê a cafila dos imerais, dos brutos~ dos indignos." (7).
Podemos afirmar que raros são aq,uê1es que mantêm os mesmos

principias ainda que contra. os seus inter&sses; geralmente êstes

Se sobrepõem a tudo e, para atendê-los, os ~divíduos se acomodam

às idéias e convicções daqueles de que dependem econ&.m1ea ou hie-

ràrquicamente. Se seus chefes mudamde opinião, acompanham -nos

com o maior desembaraço, incapazes de renunciar aos cargos ou Pr!

v11égios àe que desfrutem, sem 1'6rças para repudiar as doutrinas
eu normas de conduta que lhas ineulcam.

ttEnerg1a$ firmeza e constância da vontade$ assoc1ados ao

hábito de conform&r nossos atos aos ditames de uma conciêno1a re-

ta, eis as prendas de umcaráter ideal." (8).
Aristides Rieardo (9) diz bem quando afirma que "e caráter

é -o retrato ps!quieo d.o individuo, a sua fisionomia moral.o E con~
t1nua: "Do mesmomodo que os ind1viduos se diferenciam por seUS

atributos 1'181e08, assim também o taz$m por. seU8 atributos mo-

rais."

Há duas épocas na vida do homem que são muito importantee

para a formação do caráter (10); a primeira quando a criança aã-...' ,qu1re o uso da razao e a seg\mda quando o jovem entra em contacto
com a soc1edade na luta pela vida. A puberdade é também uma fase

"-perigosa, no que diz respeito aos vicios de .ordem sexual. I!ste o

motivo por que, na nossa opinião, devemos prestar uma assistência

(7) - Dória S. - Ob. c~~.,no n. 4.
(8) - Geenem, R. - Ob. cit. no n. ,.
(9) - Ricardo, A.

N
- Biologia Aplicada à Eduoação - 01a. Ed1tora

.acional, Sao Faulo. 1936.
(101... ttC0ll10 épocas pe11gi#fias de'l desarollo vicioso debem aenal.ar-

_ se no 8ól0 10s primaros meses$ el segundo y tereer ano de
Ia vida r aI período de Ia pubertad. Muy ~ortante as tam-eién la epoea1en que se afirma ya a1 uso da~a razón (de los
7 a 108 10 anos) I la época. de lucha de 18. edade adulta (de
10s 18 a 108 26 anos). - Dicionário d.e l'eãagagia Labor - Ba~
celona - 1936 - Vol. I.



Dentre as qualidades morais que devem ser des-envolvidas

muito cuidadosa aos in~ivíduos que atravessam asse per!odo~ es-
clarecendo-lhes certos tenamenos naturais e orientando-lhes o m,!

'tinto sexual para um desenvolvimento r1sorosamente normal.

para a formação de um caráter ideal destacam-se a coragem, a ~e-
naeidade, Q perseverança~ a generosidade, oesp!rito de d1scipli-
na, de solidariedade e de cooperação~ a energia, a confiança em

. •.. ,sl, a lealdade e a predlsposlçaoa luta.
.. E tSdas 'essas qualidades, indispensáveis à v1t6ria do hO-
mem nos embates quot1ãianos da vida, podem ser obtidas por meio
dos desporto8 que , adestrando o corpo, elueidam o espírito a, s.Q.
bretudo, acrisolam o earáter.

Â coragem é'~dispensável em qualquer empreendimento h~
no, pols aqu31e que admite a derrota antes da luta já esta veno!

do sem nela ter ainda tomado parte. liA coragem é órgão da ativ,!
dade que determina as ações." (11). A prática de d~sportos cuja

~ - 'reallzaçao exige atitUde pronta e resoluta aumenta progress~va -
mente o grau de coragem dos indlv!EluGs que àquela Se submetem.
Do mesmo modo, a tenaeidade e a persev.erança só podem ser alean-
çadas através de lutas continuas, qualquer que seja a SUQ modal!
dada, e ôs desportos. individuais ou coletivos, são o meio indi-
cado para a conseouçãed~ tal objetivo.

A generos1dade é pecul1ar aos que conhecem o valor das suas
tôrças e não as utilizam eontl"S. um adversário mais fraco, 1ncapaz
de reSistir-lhe. A generosidade é pr6pria do forte, dos que sa-
bem lutar e veneer~ daqueles que amparam os fracos contra a tira-
nia dos déspota ••

O espírito de disciplina, de solidariedade e de cooperação
só poderá ser despertado através dos jogos e dos desportos coletl

(11) ~ Carneiro. D.'- Ob. cit. no n. 6.
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- Dôr1a_ s. - Ob. cit. non. 7.
N " ••• I.- Gritfing, J. B. - o Corpo Civil de éonservaçao !n Educaçao

número 3, Rio, 1939.

vos, em que eada individuo t:rabalha para uma causa comum.: a vlt.Q,

ria do seu grupo. Nessas tormas de atividade tisies.não se co~
cem os pronomes eu_ tu, êle mas apenas nós, vós, êle~.

, ' .
A energia aàmente a possuem os individuos que não abando-

nam uma causa por mais perdida q\le pareça,. mas que, quandc assim
os outros a consideram, redobram os seus esforços e transformam
a iminente derrota na mais est&.dosa vitória. 86 aquêles que não

se abatem à superior1dade numér1ca ou de posição do ,adversário,
que preterem morrer num pasto a ceda-lo, possuem caráter apreciA
vele E nas competições desport1vas a preparação para asse fim
pode ser feita metôdicsmente_ aumentando-se pouéo a pouco a com-
plexidade e a importânoia dos torneios.

A oo.nti&n~a em al, a lealdade_ e a predisposição à luta
'.,.nao a possuem os homens de espirito traco. E"a té em si é con-

dição da vitória, ainda que sem derrota de ninguém." (12).

s6 os individuos de ânimo forte, aquêles que confiam em
suas próprias t6rças, que não utilizam meios desleais para levar
de vencida um adversárie, que não fogem à Simples visão de um ~

/

bate, que jamais abandonam a 11ça depois de ~ie1ada a luta, 86

3stes são di~08 de admiração, sômente êstes merecem Ser imita-
dos. E "a melhlJC'maneira de aprender a competir no j6go da vida,

está nas competições desportiv8s." (13).

Eis ê8 verdadeiros principios da mais sã moral, alicerces
seguros de uma moral, soc1al s6lida e que fará qualquer povo P~ÔA
pero, feliz e respeitada.

Influ3ncia dos desportGs ~a educação d~,y?nt,ªe. - "A eqy
• T • • •• .?. .

cação da vontade prodUZ homens de atão. A educação da moral ho-
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mens de bem. Mas recaem ambas sôbre a vontade. Por isto a edU-
cação moral é educação da vontade." (14).

Uma vontade firme e decidida é por si 's6 um grande bem.
Quase tGdos os autores sã~ unin1mes em·afirmar que a educação m2
ral está baseada na edúoaçãe da vontade.

Kerschensteiner (15) assevera que "la ftnalidad .fundamen-.

tal de toda educaei6n es determinar cada vez más claI'ament«&1a v,2

1untad del aluno, ~ara proporciona1e un carater tirme,dispuesto
por 1a costumbre y regido por principios concretos."

Spenoer (16) diz que os homens independentes são aquêles
..• " lh 'que nae Se curvam. a vontades. eia, flue mantem os- seua princl-

pios em tBdas as circunstâncias e exempliflcQ com a diferença ~
damental entre os sistemas educacionais da Inglaterra e da Ale.
nha. (17).

Um indivlduo de vontade educada é senhor dOe todos os seus

atos, sabe o que deseja-e controla-se nas mais diflcels circuns-

tlaeias, encontrando sempre solução aos intrincados proble~ que
.

lhe sejam propostos. Mas só por :uma prática constante poderemos

obter a sUbordinação dos n~~sos desejos aO poder da vontade. "A
conquista de-s1 mesmonão é tão!l. 'Mas uma vez conseguida, traz

(16)

(17 )

--;. •• "... r,_

- Dória, S. - Ob. cit. no n. 4.
- K~rsQhenste1ner, G. - El alma del Educador "1 el problema de

1& f'Orm&<llón del maestro - Edl toria1 Labor -Barcelona,1934,2a. ediçao.
- Speneer, H-. - ",Eduoação Intelectual, Moral e Física - Oul tJa:
ra Moderna, Sao Paulo. . .

- Idem.,. páS- 193. A- no rapazl~a independente de hoje.J~ o paido oldadao ingles de amanha, a, sem o p~e1ro, hao podere
mos ter o segundo. Dizem alguns prOfessares ale~es que pxi
terem ter a seu cargo uma ~uzla de rapazes a1emaes a terem
um só inglês. Devemos nós por lsso deseJàr que os nossos
rapazes tenham a maleabilidade dos alemaes é com el.a suo-missão e servldãorpo11tica dos homens alemães? Ou não se-
rá melhor tolerar aOs nossos ~apaze8 aquêles sentimentosque os fazem livres a modificar os nosso métodos nesSa cqnf'om1dade'lu

(14)
(15)

- --
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ra transpor o sarrato a D.IIlXimaaltul1a, e o mesmo que amanha nao

tergiversará em sacrificar a última geta de sangue para manter
uma posição, para garantir um assalto, para repeli%' um 1n11211go.u

lquele que a consegue a alegria de viver." (18). Cmseqü3nteJllan.•
te, podemos afirmar qa.e "a educação moral é, em substânoia, edu-
cação da:'-vontade."(19).

E omaInor meio de educar a vontade es~á na prática dos
desportos. O atleta que, sentindo fraquejarem-lhe as t&rças pa-
ra at1ngl~ à met~ final, consegue num esfôrço supremo alcançar a
vi tÓl'-la,únioa e exclusivamente pelO poder de 1"3rrea vontade,

realiza totalmente a sua tarefa transformando a energia moral
ú

que a sua vontade lhe empresta em.energia risiea. "Aqu3le que
,

hoje realiza um esr&rço titânico, empregando a última de suas
energias para alcançar em primeiro lugar a meta de chegada ou p~

(20).
"A educação da vontade baseia-se na educação do corpo. A-

ção é atividade muscular, mas é também. atividade nervosa e mental.
Educai, pois, o cérebro exercitando os músculos ••• t para o bem

'-

do espirlto que queremos a educação tislea." (21).
Não resta, pois, a menor dúvida que a educação moral tem

por base a educação da vontade, mas para obter esta devemos to-
mar por ponto de partida a eduea.~ão f!sica, para a qual os des-
portos represen~ um,doa meios mais eficientes.

Inr~u~~oi~ dos ~~~pOl'~~~, 7la e~ucaçã~ ~~Sl~~ - llousseau (22),
• ~ - , <, • •• • - " • , , "' .• "".~"'" ~ . • ~ , • •

na sua obra "Em:lll0 ou da Educação", afirmou: "Oultiva! a inte-
",

11gincia dos vossos alunos, mas cultiva1, antes de tudo# o seu
.... , .. - . - .

. . . , - , .- - ~. . '

(18)- Garral, Â. - O Homem 3sse Desconhecido - Editora Educação
Nacional - P&rto~ 1938.

(19)
(20)

" (21)
(22)

- n6rla, s. - Ob. eit. no n. ~.
- Marinho, I. P. - A significação dos IV Jogos OlimPloos U-niversitários - Rio, 1942. ~
- Th&ele, A. - Revista de Bducaçao F1s1ea - N. 27, R10, 1936.
- Bouaseau, J. J. - ltmile 011 de l':Bducatlon- Houvell. Edi-tian -Garaier, Paris.



t!sieo~ porque é 31e que vai orientar o desenvolvimento intelec-

tual. Faze! primeiro o vosso aluno são e torte, para que posasie

vê-lo inteligente e sábio."

Geralmente, nos in<tlv!duos que- gozam de pouca saúde nota-

se que é o estado t!s1.co quem comanda o seu esp1rito, subordinan

do-se êste inteiramente aos constantes caprichos daque1e. O c0l:

po, e assim pensava Rousseau (23), deve portar-se como o 8e"0

obediente do espírito pa~a Clue o ,homem possa. concretizar 08 Seus

sonhos e realizar t&d.as as suas aSRiraçóea. O esp:trito é o co-

mandante que determina as grandes ações e o oorpo o exército que

ás realiza; e. qualque:r um dos dois" sem o concurso do out'ra, ja-

mais poderá atingir o objetivo colimado.
-Comparem-se" outrossim, os estados d1alma de dols'1ndlv!

.
duos, um traoo e mole, outro mUsculoso e bem exercitado em edUCA

qão ff1sica;nos Últ~os as fibrà8 musculares tonit1cadas e sem-,
pre em 1minênclade contração provocam um sentimento de fôr~a,de

leveza, de otimismo que o primeiro não conhece." (24.>.
Os grandes pintores e escultores sempre que pretenderam'

enoamar o indlviduo derrotado, moralmente aniquilado" represen-

taram-no de ombros caldOS, braços ao longo do corpo" fronte bai-
xa e olhos fixos no chão; ao oon~rárioJ o espírito superlo~ era

representado pela fronte altiva, ombrosna linha horizontal, br,ê

ços em gestos simbó~lcos e olha~ firme e decidido •
.

Os gregos, aos quais não se-pode negar o ad1antado grau d.e

oivilização que $.lcançaram, amavam o bela e todos os seus deuses,

inclu1ve Athéne, a Minerva dos Rom.anos, que representava a Inte-

ligência, a deusa da Razão" ê1es a ttnbrun concebido sob as mais
lindas formas. ApoIo, o Phoebus dos lat1no$, que simbolizava: as

(2~) • Idem" Idem.
(~) - Rouges. J. V. - Eduea~ão do Oaráter - Civilização Brasile!ra s. A. - i1o~.1936.



(25) - Flexlonamento, deri vado de' flexão, ato de flec tlr,. não po
derá de forma alguma subentender os exercieiosde extensão.

Artes e as Letras, era apresentad~ como o tipo mais perfeito de
beleza masculina.

Dentro do pr6prio quadro das atividades ristca os despor-
tos se mostram muito supar10res aoS exere!cios tGrmals,conh60~OS
genêricamente por ginástica e classificados impropriamente pelO
Regulamento Geral de Educação Flsica n , 7 80b a denominação ,de
flexionSmentos (25). Os exereielos anal!tleos, de efeitos morf~
16gio-08 por excelência, são, indioados para a correção de peque-
BOS defeitos, desvios da normalidade, e ainda como exercíoios de
compensação para 08 indivíduos obrigados a permanecer por multo

1#tempo em uma mesma posiçao ou que trabalham, solioitando apenas
certas sinerg1as musculares. são todos exercícios artifioiais ,
inveBtados pelO homem e u~il1.zados quase sempre pelos jovens que
desejam obter museulatura cheia de relevos ou pelos adultos que
proc.urÇ1 reduzir a dilatação de Seu abdomen, proveniente da fla-
e1.dez da parede abdominal. Mas não são êsses 'os eiere1ciG8 que

. .~,' Aativam as grandes tançoes que emprestam ~or ~esistanola aO or-
ganismo. isto é; que proporcionam o treinamento orgânlGo, que d~
senvolvem a aptidão t!slca, que aumentam a ooordenação do Siste-

ma neuro-mus.oular, que ensinam o homem a utilizar as stLas t&rças

inteligentemente. Iates são os exercielos sintéticos de eteitos
acentuadamente tislol6gieos, que, muitas vezes, não desenvolven-
dó grande muscuiatura, proporoionam, no entanto, ao indlv:1duG e~
celente resistência orginica.

O alcance do~ desportos oomo meio de educação fisiea, po-
derá ser resumido em trêsprinc!plos fundamentais:

I.. exigir d()sorganismos dos. !nd!v:f.duossubmetidos a tal.
reglme de trabalhos fis1eo$ e8tor~08 oujo grau de intensidade ~



nham perturbar. Aqui deverão sempre os desportos se-r

,mente paulatinamente, sem provocar, por esta forma, grandes, rea-
ções orgânicas, sempre de efeitos prejud1ciais, sObre a saúde;

11. conseqüentemente obter a maioI' resistência orgbicad-08

1nd1v'1duos, de modo que êstes possam suportar trabalhos de qual-
quer natureza,aos quais não resist1ram em.outras clreunstlncias;

III. desenvolver a capacidade ris1ea pelO aumento sucessivo
da complexidade dos exercícios, de tal sorte que um indivíduo de
aptidão inferior possa sobrepujar outro de maior aptidão,pelo ttsO

mais inteligente de suas f8rças.
a de grande. importânCia ressaltar, enquanto os . exerc!eios

analitleos proporo~onam quase êXcluslvamente o desenvolvimentocqr

poral os desportos possibilitam o treinamento oTg!nlco, isto é, a
adaptação do organismo a grandes esforços.

O U8G das prátieas desportlvas como mel0 educacional deve
ser feito com grande cautela, afim de que não se exijam dos orga-
nismos ainda na fase de Sua evolu,ão esforçosdemas1ados tu. a v~

ao valor tis1co dos educandos,~ adaptação esta que Se processará
mediante a redução do tempo de duração da prática e das dimensões
dos oampos ou provas. Não deverá também ser esqueoido, e lsto &
fundamental, que os eduoandos participem das ,ráticas desportivas

sempre em igualdade de condições, quer sob o ponto de vista ri.i-
eo, quer sob o técnico.

Dentre as qualidades de ordem ristea que os desportos, ut!,

lizados como meio educacional, podem despertar, destacam-se, além
da saude de um modo geral, o vigor, a tôrça, a resistência, a de~
treza, a flexibilidade articular, a velocidade, a acuidade senso-
rial, a coordenação de movimentos, a independênoia das eontrações
musculares e a harmonia das rôrças e das proporções.

os DEsPORTOS OOMOaIO DE RECREAÇÃO ••. Cons1deraqões de duas
ordens aqui se impÕem. A prl:íDelraencara os desportos como diver-



)'l

são pasBiva e a segunda como diversão ativa.

Os desportos eomo?~~~rsã~ p~ssiva - Entre as diversões p~ -
slvas que emnosso meio maior acolhida encontram, estão situados
o futebol e o cinema; o teatro e os demais desportos figuram em

segundo plano e por isso dêles não nos ocuparemos aqui.

O cinema, muitas vizes educatlvo sob o p~to de vista 1nt~

lectual e , raramente, moral, não traz nenhum. bebef'ic10 de ordem

t1s1ea. MUito ao contrário poderá brazer ma1etlclos tais e~o a
d1minuição da capacidade visual, distúrbios funcionais derivados
do relaxamento constante dos músculos da parede abdominal., que a
posição sentada obriga, os resultanteS da perman3noia em ambien-
tes fechados e outros de somenos importânoia. () nÚlnSI'Q de cinePlll
niaeos é DlIlito grande entre nós, mas infinitamente interior ao dos
tutebolman1acos.

_ 1921, Oar108 Sussek1nd de MendonçapUblleou um li.vro a-
natematlzando os desportos. Chama-se "O Esporte está deseducamdo

-a mocidade brasileira" (26); escrito em forma de carta, começa a~
s1m: "Meu caro Lima Barreto:". Compreende quatro capitulos que
tratam respeotivamente:

I. A necessidade inadi.ável de. uma' campanha séria contra: ti)

Esporte no Brasil.
11. O esporte mau fator da nOSSa EducaçÃoPislca.

lI!. ~ esporte mau fator da nGSSQ Educação Moral.
IV. O esporte mau tator da nossa Educ8.qão Intelectual.
No cap1talo primeiro o autor diz que "o Brasil está perã1-

dO",' a1'lrmando que "o esporte não é a única cauaa, mas é a princ!

pal. " No--capitUlOseguinte esclareoe "üa "o esporte é um -el.emen-

(26) - Mendonça, C. S. - O Esporte está deseducando a mocidade brAs1lelra. - Oarta aberta a Lima Bar~eto. - Empr3sa Brasil E~
ditora. - Rio de Janeiro, 1921.



terceiro, escreve que o desporto é "um vivlficante de dise6r -

A

to complementar da educaçãofislea", não sendo, ~pols, a própria
educaE}ão fisica." Acresoenta: "O desenvolvimento exagerado de
uma das partes fará forçosamente a atro.f'ia do todo." No capitulo

dias." 1pâg. 153 do·último capitulo encontra-se a seguinte ex-

pressão: "o esporte é o primado absolu.to da ignorância e da imb.!
cl11dade."

Deve-se porém f'a-zerjustiça, esclarecendo que o autor aci-
ma apontado retere-se quase exclusivamente aO fUtebol quando uti-
liza a expressão "esporte".

Em 1927, a ;0 de junho, o deputado Jorge de Morais pronun-
oiou um célebre discurso na Câmara dos Deputados, insistindo .na

proposta que fizera em 1905 para a criação de duas escolas de ed~
cação risiea - uma civil e outra militar -, do qual destaoaMos os
seguintes trechos, julgados interessantes:

~quanto que na edmcação ristea raolon~ e anal1tiea to-
-,

dos se exeroitam, jovens, velhos, mulhere8~hemens, crianças, no
esporte, tal como acontece, vê-se enorme estádio õnde dois grupo~
no máximo de 11 ind1v1duos, se exercitam e 10.000,olhám e torcem,
como se olhar e torcer por tal ou qual Cal' de clube constituisSEl
exercicio físico e a raça pudesse dai se beneficiarl

A l6gicamandaria que todos 08 assistentes a 3sses exerci-
cios t&ssem para o estádio e compartilhassem de seus beneficios."

o aspecto dos desportos eômo meio de recreação passiva ne-
nhum valGr especial apresenta e não traz beneficio de qualquer 0E
dem àqueles que o escolhem.

" .

(27)

(28)

. . . ....

- Marlnho# I. P. -. co~tribu1ção Para a História da EducaçãoFl
aica no Brasil. - Imprensa Nacional, Rio, 194~,pág. 157.

- F~rel, A. - A Questão Sexual. - Civ1lização Brasileira, S.~
- Rio, 1939, 9&. edição. ~



tisfa~ã(J pode operar-se das mais diversas maneiras.' Há casos em

que o .'esejo sexual se sublima com uma simples palestra, com um
mero aperto de mão, com uma rápida contradanfS. e, às vizes, COD!

a fug~ visão de indlv!duos do sexo oposto.

Os seres humanos que vivell'!- debaixo de complexos sexuais p!.
la tnsat18fa~ão de seus desejos, - homens e mulheres obriS.dos a
uma absttnêne1aforçada, os primeiros por voto de castidade para
o qual não se encontravam preparados e as últimas pela ImpoS8ib!

lidada de conseguir matrim&nio - JaGcessitam, mais do que todos
de derivativos para a sua mente carregada de imagens er6t!caa. E
os desportos, sob as SuaS variadas e atraentes formas, represen-

bre uma moral humana que devemos edifiear a ética sexual e nada
mais aee-rtado. Querer basear os problemas sexuais numa.moral t-ª.
da artificial é revestir a sociedade de um verniz de hipocrisia,
é querer transformar a natureza humana num tétere manejado por
um pequeno número de mistificadores que utIlizam o velho rifão do

.façamo que digo e não. ~ que eu faW.
, ... ."

"Amoral ind1vidual e coletiva, criada artificialmente pe-
lo homem, contraria ameúde as manifestações dêsse inst1nto,que a~
slm se recalca no tundo do subconciente." ' (29). Isse recaleamen

to deve ser evitado a todo custo para que não se criem complexos
de ordem sexual. Há certos indivíduos que têm permanentemente os
seus pensamentos, as suas palavras, os seus atos ligad,. sempre

às questões de caráter sexual; qualquer assunto lhas sugere e ia
defectivel trocadilho 011 gracejo envolvendo WBa imagem sexual.
Em alguns o problema se agrava, transformando-se muitas vêzes em

verdadeira obcessão.
O instinto sexual se manieesta a.e várias tormas e e. sua S8.

. .-

(29) - Brito. L. - Â questão Sexual nas Prisões. - Livraria Ja-
cinto. - Rio.



, •.•tam o meio mais indicado a cansecuçao de tal objetivo.
Só quem j â. teve a oportunidade de pisar num campo despor •.

tivo para tomar parte neste jago ou naquela competição poderá di
zer como pairam longe da sua mente as imagens de ordem. seXual.
DIll'aIlte o j'&goo individuo dá livre expansão a todos os seus 1nJ!
tintos até ai recalcadoa pelas conven1ências soc1a1s; êle salta,
êle grita, 31e corre como se fôsae uma verdadeira criança (30).
"O esporte é pois uma necessidade vital, uma válvula de seguran-

ça para os instintos de agressão." (31).
Fodemos ter uma breve amostra da importincia dos despor-

tos 110 desenvolvimento regular do 1nstinto sexual oom. a transer!
ção do diálogo que se segue, travado ,entre Oscar Wilde e Frank
B~is, o seu mais fie~ biógrafo (32).

ff - Em Portora, noventa por cento dos rapazes, apenas pen

savam em futebol, erieket, ou remo; quase todos eram seduzidos
pel.o atletismo - a corrida, o salto e 001sas idênticas; nenhum.

parecia preocupar-se com coisas sexuais. hemos una sadios bár-
baros e eis tudo.

- você participava dos 3ogos? inquiri.
- Não, respondeu Oscar sorrindo;

coioes nem ser escoiceado.tt (3;).

Heu nao gostava de dar

- . - """

(30) - "Os jogos ••• são a válvula de escapamento dos impulsos.fl-R!m0s, .Ao. - A Crlança. Problema. - Gia Editora Nacional ,
Sao PaulG, 1939.

(31) - Carvalbo'ND. - Sociologia Educacional. - 01a. Editora Na-·clonal. Sao Paulo, 1933.
Ramos, A. - Educação e Psicanálise. - 01a. Editora Nacio-
nal. - são Paulo, 1938.

(32) - Barris, F. - Oscar Wilde, sua vida e confissões. - ela E-ditora Nacional, são Paulo, 1939, pág. 59- '
(;3) -Talvez se Oscar Wl1de se houvesse dedicado à prática de

dar ~olces e de ser escolceador não tivesse descido à pe~versao sexual que lhe arruinou a earreira, conduzindo - o
por duas vêzes a um. tribunal, levou-o a uma das prisões da
Inglaterra, obr1geu-o ao ex11io e acarretou-lhe uma mortelng16ria.,



A-atividade tisiea intensa que os desportos proporcionam
consome·energias 6, PD4II"cQneeguinte, exige um repouso que compeJl

.se tal perda. O indivíduo passa então a alimentar-se e a dor.mir
melhor relegando o desejo sexual a um plano secundário. E êate
.ó se manifesta por necessidade orgâniea bem diferente das exc1·
tações er6tieas, artificiais, que têm causa na mente povoada de
fieções doentias daqueles que fazem do ato sexual o eixo do mun-
do.

Os desportos, como divertimento ativo, longe a idéia de
eompetição, constituem um 6timo elemento de reerea~ão, pois pro-

porcionam um derivativo dos mais indicados para oespirito, além
de serem saudáveis para o corpo.

OS DESPORTOS COMO MEIO DE OOMPETIÇlo - A eampetl~ão tem
por finalidade, nos desportos individuais, o ricorde a, nos des-
portos coletivos, fazer com que uma das equpes cQllslga~ para o
seu bando, maior número de pontos.

•••Ao falarmos em desportos individuais e coletivos, naO po-
demos deixar de fazer alguns reparos à elassif1eayão adotada pe-
lo decreto-lei n. 1.212, de 17 de abril de 19;9, que criou a Es-
cola Nacional de Educação Flsica e Desportos. Pela refer~da le1
foram os mesmos assimdlv1dldos:

desportos aquáticos;
Adesportos terrestres ladiv1duais;

desportos terrestres eoletivos;
desportos de ataque e deresa.
Quanto aos des.portos aquáticos, não foram espec1ficadas que

modalidades desportivas se poderiam conceber sob easa denominação.

Na Escola Naclonal~ até 1940, praticaram-se apenas a natação e o .
remD, ministrando-se, teôrieamente,·algumas noções de polo-aquátl
CO; em 1941, esta úittma moda11dade mereceu maior atençãQ, embora



a1Bda não satisfat6ria. Na Escola Superior de Educação Fisica de
são Paulo. conforme pudemos verificar nas várias visitas que lhe
fizemos, apenas a natação era pratioada. Quatro modalidades de~
port1vas deveriam estar compreendidas sob a deSignação de despo~
tos aquátioos: natação. remo, polo-aquático e saltos ornamentais.

Oom referência aos desportos terrestres individuais, tam-
bém não foram especificados quais os desportos que ai ficariam
subentendidos. Na Escola Nacional de Educação Fisiea e Despo~-
tos são ensinados os seguintes: atletismo, pesos e halterea, gi-
nástica de aparelhOS e tenis (êste quandO jogado por duplas deve
ser considerado como desporto COletiVO). O mesmo se dá OOB 08

desportos coletivos; na E. N. E. F. p. são praticadOS êstes: ~-
tebol, basguetebol e voleibol. Na Escola de são Paulo.além dês-

. - . .

sea há que acrescentar o hand-ball.
Relativamente aos desportos de ataque e defesa há uma ob-

servação interessante que fazer. Os desportos de ataque e defe-
sa nada mais são do que desportos terrestres individuais. Cabe
aqui estabelecer a diferença entre desportos coletivos e indivi-
duais, assunto em temo do qual há grande contusão: o desporto 1!!

dividual é aquêle que exige o esfar~o de cada indivíduo sempre
isoladamente e o desporto co~etlvo o que solicita o est8rço de
vários individuos s1multâneamente, por um trabalho de cooperação,
onde não se leva em conta a ação individual e 86 toma corpo a a-
ção coletiva.

Entre os desportos coletivos e os grandes jogos também mul
ta gente há que os confunde. O desporto coletivo obedece a re-
gras rígidas, com número de disputantes fixado, enquanto no gran-
de j&go as regras são flexíveis e a quantidade de partiCipantes
pode variar. Na Escola Nacional de Educa~ão F!sica e Desportos ,
na cadeira de ataque e defesa, são ~istrados o box, a luta-li-
vre, o jiu-jitsu e a esgrima. lt pena que à capoeiragem, arma de



defesa eficiente e genuinamente naoional tenha sido esquecida, o
que talvez se di pela falta de mestres. -

Voltando ao tema d~ate sUb-oapltulo que trata dos despo~-
tos oamo meio de oompetição davemos assinalar a oposição de duas

- -,grandes 'escolas: a francesa, contra a oompetiçao, contra o reoo~
de e a americana, a favor da competição, a favor do réoorde.
~ A esoola tFaneesa está bem oaraoterizadapelos Índioes e~
tabelecidos para as provas de efic~ência r1s1ea, onde não existe
a preocupação do melhor resultado que cada individuo possa obter,
mas tão sômente que todos os indiv1duos aloancam um indioa mi-
mo, estabelecido por meio de tratamento estat1stieo.

Oontrària.menté, a escola americana busca o rendimento má-

ximo de cada indiv1duo em cada seetor. Não lhe interessa que os
indiv!duos aloanoem conjuntamente êste resultado, mas que cada hl

dividuo aloanoe o seu melhor resultado, obtenha a sua melhor pe;
formance. m a luta pelO réCONEt.

A favor ou contra o récorde? eis uma questão que tem sus-
citado grandes discussões.

O récorde signifioa. a luta do homem oOhtI-a o espaço e o

tempo e cada réoorde quebrado assinala mais uma vi tórla da sua .!!

tic13nela r1sioa. Formamosentre aquêles que defendem o récorde

nos desportos encarados comomeio de oompetição, po~ue êle re-
presenta o verdadeiro objetivo da própria competição. I.. Se compa-

rarmos os resultados obtidos nos jogos o11mpicos de 189', reali-
zados em Atenas" com os alcanQados em 1936, nos jogos de Berlim,
isto é 40~anos depoiS, poderemos ter uma idéia de quanto o homem
aprimorou o rendimento de suas t&rças rislcas. Sim, o rendimen-
to; a utilizaqão mais inteligente de suas fer~a8" porque estas
que o homem de hoje possue são as mesmas que o ham~ de 40 anos
atrás _possu!a.

Para reforçar a nossa opinião, apresentamos um quadro com



parat1vo dos resultados das provas individuais assinalados emlS96
e -ofiverificados e1111936. 31e será argumento suficiente para cor!.

vencer os mais céticos:

1936 - BERLIM
PROVAS ATLeTIOAS

Lutas contra o tempo
:c>O.J -",.cr 1 • ((tA.~.4.). ,o '/jJ.

~ 100m - T. Burk (U.S.A.) - 12ft x Jesse ~n" (n.s .4.} - 10" ,2.
O~V'- s . Vv'\";\. [, "VY'/'.r' l ~ ) , t '

400m - T. Burk (U.S.A.) - 54u,4 Arebie Willlams (U.S.A.) -~-
46 tl, 5 • ~ .1.W~..jIÂ~.rJ...,I 1 A ~ , ",

SoOm - E. Flack (Austrália) - 2'11" x Jobn Woodrurr (U.S.A.) -'

J. .w. ••..•• ., ,,~. J'" ,

1.500m - E. F1ack (Austrália) - 4';;"2 x Jobn Love1oek (N. Ze-
e1and) - ;'47",8. ~o::::' lIq iA }J "-. 1.1.\) .

.; '" v • '~ \A.· J ~, )-.

llOc/b - W. Curtia (U.S.A.) - 11",6 x Forrest Towns (U.S.A.) .••
14",2. .v ;.

i M&rat. - S. Louls (Gréeia) (40 k.) - 2h,55'20 x Kitêi Son (Ja-,
pan) - (4Ok,195> - 2029119",2.

s. Alt. ~ E. Clarke (U.S.A.)
- 2,03m. ) (J r, . ::"

"- 1,Slm:x Conrnel.ius JObnson (n.S.A.)

~ ·.o'1<~·~"t1.. ~~Jf{.) L'J:.\UI"'r"Yl.

;,3Om x iar1e Meadows (O.S.A.) -s. Vara - W. Hoyt (U.8.A.) -
4,'5m. kJ ..•. t: I C .) .1 9

s. Dist.- E. Glarke (O.S.A.) - 6,;4m x lesse Owens {U.S.A.;

8,06m. J , J ()'y ~ w. ~! J.,l ~; .J

S. Trlp.- J. Canolly (O.S.A.) 1;,725m x Na~t~ (Japão) ~~16m.. - 0..b. ~ ,) j ~ tJ

Disco - R. Garret (U.8.A.) - 29,165m x Kennety Oarpenter (U.S.A.)
I.Q '" C; ~- 50,t+Vm• v·, '. !lÁ M '. -: •...Vl'v •..•+ ' . ,,-

Fêso· - R. Garret (U.S.A.) - 11,22m x Hma Woellke (A'temanha) -
. 16,22m. T, ~ t'Yrr.

lfAT.AJJÃO
Orado lS.vre) li A, ~ ~ ~.J z-: ~

100 - A. Hoyos (Hlmgria) - l' 22ft x Fel'$,ee' Csik (Htmgria)- 56 ",6.
400m - l.r. Neumann (Aus'tria) -8'12",6 x Ja0l:t Medica (~.S.A.)-

4 t44n, 5• ,k,. r

. \

.•fi



A ilustração que se segue permite verificar as condições
em que se realizaram tais progressos e nos permite afirmar que o
homem ainda conseguirá melhor tais rêcordes na luta em que se em
penha contra o tampo e o espaço.



•
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o V LOR DO D~epORTI8T

l. Cvndiç~e8 morfol6g~ca8.
2. CondiÇões fiSioLógioas.

}. Condiqões psíquioas.



o VALOR DO DESPORTlSTA.

A determinação do valor do desportista é função de
N , , ,suas condiçoes morfologicas, fisiologicas e psicologicas.
É claro que, antes de tudo, o indivíduo n~eessita

,ser normal, t~r boa saude, para p~aticar qualquer desportro com
, ,objetivo de competir. E nunca sera demais esclareeer que a say

••• A ,de nao consiste apenas na ausencia da doença; ela so existe
,quando o ofganismo e perfeitamente sadio, bem equllibrado,har-

, -monieamente desenvolvido, com todos os orgaos funcionando no

,cidades, fisicas, morais e espirituais.
Us cuidados que o desportista deverá ter com a sua

, ~ Aestado otimo, no pleno gozo de todas' as suas faculdades e cap,!

, •..sauda sao mu~to mais importantes que os reclamados com o seu â

puro técnico. O desporto de competição, quando mal orientado ,
, , Aarrulna a saude, causa a morte prematura e a gloria efemeraque

possa trazer não compensa tão grande grande sacrifício. Para
, ....ganhar uma prova ou uma luta e preciso' nao condenar uma vida

inteira.
'" '"Concluindo este preambulo, poderemos afirmar, sem



, ,receio de contestação, que o treinamento desportivo 50 podera
Aprocessar-se quando o organismo estiver no pleno gozo de seu

completo equillbio psicp-somático.

-1. Condições morfológicas. Em 1922, a Sociedade para o Estudo.
u ' -das Formas Humanas (~~) adotou um certo numero de definiçoes

,que, para esclareci~ento.do assunto, convem repetir:

a) - a forma dum corpo é o conjunto das superf1cies que delim1
Atam este corpo;

, , ,
b) - tudo o que esta compreendido dentro destas su)erficies e

" tI!, so meio interior deste corpo, tudo o que esta fora delas e omeio
exterior;
c) - as condições de existêneia são as açõe~ incessantes e nu-

A .' Nmerosas do meio exterior sobre o ~dividuo, açoes que se redu-
zem a energias diversas;
d) - o funcionamento é tôda manifestação ou ~ra~srormaçãode ~
nergla;

, ,.., N~) - a forma dum individuo que nao e senao o limite entre o
,meio interior e o meio exterior, aparece tambem como o limite

entre o seu funcionamento. e as energias exteriores, com as
quaãs va r ia;
f)- a forma e a função são dois aspectos dum Único e mesmo fe
nÔIlJ.eno,não podendo 'ser dissociadas e perm:i.tindouma estudar a

outra.
( J) ,A Tàooris ~s afirma que a forma e uma ferrameRt~

Aviva, ligada aos meios de que vive. Observa ele, com a sua au-
toridade de conselheiro científico da Federação Francêsade A-

u "(~~ ) - Vasconcelos, F. - « O valor fisiço do individuo - Sua
medição e aval~ação«-Livraria Classica Editora - Lis-
toa - 1935 - Pag.- 26.

(~S) - Thooris, A. - tfLaMedicina Morphologiquelt Paris -1937.



Berardinelli (~') escreve: ti O conhecimento morfo-

tletismo, que as especializações desportivas-não causam defor-
_ N A _ ,

maçoes; sao antes as consequencias do que as causas. Nao ao
salto que alonga as pernas, mas o saltador que se aproveita do
comprimento das suas pernas; nem o halterofflismo que encurta

,os membros do seu praticante, que e levado naturalmente aos ~
, ..•xercicios de força pela curteza de seus segmentos e, por cons~

guinte, solidez de suas alavancas.
Estudando 1.500 'J.ni'\Tsrsitár1osalemães. praticantes.

) ,de desportos, Arnold encontrou nos corredores e saltadores o tj.
, 'a .po longilineo, leptosomico; nos atletas pesadOS, lutadores,lan-

,çadores o tipo brevilineo; e nos pugilistas, decatletas o tipo
, ,mediolineo.

,O·Dr. Thooris, introdutor dos es"t;udosbiot1polog1 -
, ,

aOS nos desportos, afirma que o LongãLãneo e mais apto para, a

corri~a e o brevillneo para a fôrça. ~ste é mais resistente,po-
J , "rem mais lento, menos agil, enquanto o primeiro e mais rapido,

mais ágil, por~m menos resistente. Pende diz que o longillneo é~ ,o tipo do cavale de corrida e o brev1l1neo o tipo do cavalo de
_ N ,

traçao. E Thoor1s afirma que seria tao ridiculo querer fazer de
um homem forte um corredor de velocidade, como seria faz~r galO
par' velozmente um Percheron ou atrelar um puro sangue numa car-
roça.

, , " -,-f1sio-psiéologico dos individuos e, pois, premissa indispenss.
v.;el para a realização rac:1onal da educação física. são dife -

,rentes os tipos de exercicios Lndí.cados nos dois sexos e nas di
versas idades. f-ías, ainda dentro dOflesmo sexo e da mesma idade,
, , , -'e preciSO atender as diversidades de con~tituiçao: um longili-

(~, ) - Berardinélli, W. - U Tratado de Biotipologia e Patolo-
gia Constituciolli}lu - Livraria Francisco .Abres - IV .ê.
dição - 1942 - Paga 5060



de alavanca menor para
pois apresentam um braço
permitem a melhoraplicâ

A • N ~ ~neo asten~co, por exemplo, nao'ode, nao deve, e nao precisa
, ,,,realizar os mesmos exercicios Que umbrevileneo estenico; um

hipocórtico~suprarrenálico simpático-labil não pode praticar
, ,os mesmos desportos que um hiporcotico-suprarrenalico simpati

Acostenico. II

,A titulo de ilustração estudemos, -sobo ponto de
, , ,vista morfologico, o tipo ideal de lutódor. Sera, sem duvida,o

brevilineo estênico; pernas grossas e curtas, t~rax largo e fOI
, ~ .te, braços curtos e musculosas,mao grande e grossa, pescoço c~

,. - ,.to e musculoso, cranio bem desenvolvido em todos os diametros
A . , •••• A ,com predominancia da altura. Os muscul.os serao d e força, mus cu-

los de grande poder de contração, muito resis~entes' e especial-
mente preparados para os esforços de contração.continuada e de

,... , H' ,grande resistencia a extensao. Tera de apresentar notavel rob~
tez do esqueleto. A vantagem das pernas serem curtas e grossas
, -. ,,,esta em que o centro de gravidade ficara mais proxtmo ao solo ,

tornando os desequilibrios menos sensíveis. Os membros super1o-
res'curtos proporcionam me

.. ,.çao de sua potencia. O pescoço ourto e grosso impede eu diff1cul
ta os estrangulamentos, gravatas de diversos tipos,uma vez que
o osso hioide (3;') fica protegido não somente pela massa muscu-

,lareamo tambem pelo mento. Por outro lado dificulta U enca1 -
xar" o estrangulamento, desde que a .contração do'smúsculos cut!
eulares f-azcom que a cabeça, estando mais ou menos no seu pro•.

, ,longamento, escorregue entre os braços do adversario. O torax
largo não apenas proporciona maior pêso, como, e principalmente
pelO desenvolvimento dos grandes dórsais, grandes peitorà1s e
grandes denteados protege as costelas, das quais as falsas e as

<,

( S~) - Conhecido na gíria dos lutadores por gógó.

r



,vergadD~a de pouca amplitude diminuem o dominio do campo, a~
sim como a grande massa corporal torna os movimentos maispen~

-, ,flutuantes sao muito vulneraveis; as fraturas destas ultimas- "sao desastrosas para o lutador. Os trapez10s protegem as elav!
'"culas, ossos muito sugeitos a fraturas e com frequencia expos-

,tos a traumatismo ou mecanismos especiais de ~ratura. As vise~
, Nras tambem preci~am ser convenientemente protegidas, razao pe-

, ,Ia qual o grande obliquG devera estar bastante fortalecido. E
A _ ,
esses sao os motivos por que se exige do lutador um tronco as

A ,vezes exageradamente desenvolvido. Os normollneos, com apura-
, •..da tecnica, terao algumas possibilidades como lutadores, mas as

dos 10ngil1neos serão quase nulas.
O volibol requer, preferentemente; jogadores do ti

, .po longilineo. Estatura elevada ,grande envergadura, valor do
, . .. ,tronco reduzido, ssc caI'ac~eristicas que muito favorecem o pr.!

ticante desta modalidade desportiva. A pequena estatura e a en

. A ,

50S, fazendo com que requeiram um grande esforço fisieo.Enq~
to o -longillneo para pegar a bola um pouco alta bastará est1-

, , ,car os braços, o brevilineo tera de executar um~lto ou o raPi
do recuo, que consome muito maior soma de energia. Multip~1ea-

, "do por um numero infinito de jogadas, facil nos sera verificar
que o esrôrço despendido pelobrevillneo, ao fim de uma partida,
, '" -tera sido muitas vezes superior ao que poderia ter despend-1do

o longillneo nas mesmas circunstâncias. Por outro lado a altu-
,ra da rede favorecera consideravelmente o jogador de elevada e.§
, .tatura, que precisara deslocar a menor altura o seu centro de

gravidade para uma cor~ada ou para desviar U~ bola levantada
" ' ~,junto a rede. ~ logico que isto se Verifica em igualdade de cqu

..• ,diçoes tecnlcas, pois estas quando são muito superiores anu-
'., ,Iam completamente as vantagens que as eondiçoes morfologicasp~

derão proporcionar.



A ,aparelho c1rculatorio. A bratiipneia e o aumento da capacidade
vital são características do aparêlho respiratório, quando o ~

2. Condições fisiológicas - Para a prática desportiva, a condl-
...' , A ••çao fisiologica primordial e a regularidade de todas as funçoes

, ..• -pelo trabalho perfeito de todos os orgaos. Mas nao·basta essa
,normalidade: ha necessidade de que o organismo se adapte aos eA

forços que lhe vão'ser sol~ci tados, de modo que os possa real!-
, -zaT sem prejuizo para a saude. A bradieardia, o aumento do voly

me da onda sanguÍnea sistólica, o aumento do coração, a hipoto-
nia arterial, a hipotensão arterial, a linfocitose são as prtn-
cipais modificações que o treinamento despbrtivo proporciona ao

,A ,
00 arterial aumenta. O aparelho digestivo mostra-se avido de hi
dratos de carbono e aumenta o consumo de alImentos doces.

, ,dividuo e submetido a treinamento desportivo. Experi~ncias rea-
••. ,lizadas pelo Dr. Luiz Tavares na Escola de Edueaçao Fisicà do !

,xercito, no Rio de Janeiro, demonstraram que o metabolismo ba-
Bal diminui nos indivíduos submetidos a treinamento. As modifi-
cações que soe-verificam no sangue também merecem reparos, pois

, , A _nota-se aumento do acido fosforic-o ozganãco na circulaçao e da
N Areserva alcalina; da mesma forma, a tensao do-anhidrido earboni

, ,Aprovei tendo o exemplo ja tomado IlO titulo anterior,
.., Aovejamos as condiçoes fisiologicas do lutador. Como exigencia pr!

,mordial, oonforme se verificá para a pratica dos outros despor-
, , Ntos, e importante que todos os orgaos do lutador desempenhem as

.. ''''suas funçoes de modo s~tisfator10.A funçao circulatoria e ares
~ ~pirataria devem ser excepcionais; o aeent~ado esforço muscular,

que ~uta requer, exige que a desiqtoxicaçãó seja processada em
•• , Nexcelentes condiçoes, rapidamente, a fim de que a fadiga nao s2
,brevehha lmgo. A apneia deve mostrar-se excelente, pois o blo-

, , Aqueio da cai.a toracica é constante e, muitas vezes, prolongadO
- no caso de resistência aos estrangulamentos e mesmo na aplic~



ção de certos golpes em que a manutenção da posição não permi-
te o relaxame~to necessário a uma inspiração mais profunda. As

'"glandulas sUdoriparas desémpenham papel muito importante na ir
radiação do calor proveniente do excessivo trabalho muscular •. ~

Os sentidos da visão, do tacto e do equilíbrio,ievem estar bem
t ,apurados, de modo tal que o lutador possa utiliza-los com o

maior proveito. O treinamento desportivo tem por finalidade A
, Adaptar justamente o organismo a natureza do esforço que lhe vai

N , ••ser exigido. O lutador nao devera aceitar uma lu~a dom duraçao- . -para a qual nQO esteja preparado, pOis, no caso de que ela nao
Ase decida nos primeiros rounds, arrisca-se a perde-Ia por fal-

ta de rôrça suficiente na aplicação dos golpes ou da indispen -
, A ••• ••savel resistencia aos que lhe sao aplicados. Nao importa ape-

nas a forma técnica, mas também a forma fisica. ~ treinamento
progressivo vai habituando o organismo a esforços mais prolon&!

, A _
dos ate o limite de suas possibilidades, limite esse que nao de
,vera ser excedido sem que ocorram graves inconvenientes para a
, ,saude.

, ,No caso do vólibol, que tambem citamos no titulo an
~ "terior, o esforço requerido para a sua pratica estampresenta-

do por corridas rápidas, saltos diversos e flexões e extensões
forçadas do tronco. ~sses movimentos são realizados mediante
prontas solicitações, exigindo, portanto, um constante estado de
tensão muscular, uma atenção tão forte que quase permite ad~1-
nhar as intenções do adversário nas suas jogadas e isso requer
além da insispensável flexibilidade e imediata reação ao estlm3l
10, bom coração e excelentes pulmões. A visão deverá ser apura-
, , ,dissima; em caso contrario prejudicara, sobremodo, o rendimento

'"so jogo, com golpes de vista errados. O sentido muscular bem d~
,senv:olvido e fator que contribui para maior vantagem no irolibal..



3. Condições psíqUicas. - As condições psicológicas do despoK
A ..,tista são de tanta 1mportancia como aS'condiçoes morfologleas

, . ...,e fisiologicas. Conveneionaremos por condiçoes psicologicas a
disposição psíqUica com que o indivíduo se apresenta para a
prática desport'iva, notadamente quando esta tem caráter de cem
petição.

Os complexos e as superstições ou crendices desem
penham aqui um papel relevante •.Os complexos estão ligados aGB

Adesportistas de todas as classes sociais, enquanto as crendi-
,ces se relacionam com os de situação social mais inferior. O

, .. ,professor Mario !(iranda ~osa, do Departamento de Educaçao Fi-
• N ' Asica do Estado de Sao Paulo, realizou a esse respeito intereA

santitsimo estudo (3!) publicado sob o pseudônimo de Pio Pia-
no Junior. Como se trata de peça ainda pouco divulgada, jul&â.• ,mos interessante a transeriçao somente do estudo em si:

" _~lpo de comportamento estqdado: Diminuição da ~
A ,fieiencia tecnica desportiva de uma equipe profissional de r.n

- tebGl.

Autor do estudo: Pio Piano Jun1or.
Data: Meses de abril e maio de 194h.-
Local: Sede do clube em questão.
Técnica usada: Observação direta .( Depois de qi

servação durante um certo tempo,foram procuradas informações
cample*entares elucidat1vas eom pessoas que eonheciam alguns

,fatos da vida de certos dos indiv1duos observados. Provoeou-
"-se converaaem torno de assuntos intenciona1mente escQlh~dos

(~! ) _ tt Um estudo de psicologia social em uama equipe 'de
futebe1 p;ofissiona1" - ja Revista Brasileira de !
d~caçao Fisica - Rio de Janeiro - 1944 - N.8 - A-gosto. - .



A ,sem consclencia dos observados. Entrevistas com questionarios
_ A

verbais, de forma a nao levantar suspeita sobre a verdadeira
finalidade em causa}.

Sujeltos:Sexo masculino. , A .Numeroi: 30. Cor: pre-
ta, branca e mulata. Nacionalidades (procedência): bras1le1 -
ros da Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, são Paulo e Paraná.

Descrição do estudo: Estudou-se a influência da
superstição religiosa no comportamento da equipe profissional,

A Apor ter sido esse o traço mais evidente em torno do qual par~
ciam girar disputas latentes e encobertas. Os pacientes foram
submetidos a observação inconsciente, tendo-se como <::finálidã

, .de aquilatar da diminuição ou não da capacidade tecniea des -
, ,portiva da pratica do futebol. (Essa capacidade esta estreitª

mente ligada à solidarlédade de equipe). Os jogadores foram
distribuiâos em grupos, a saber( partindo-se da crença de que
meio de que procediam contribuia em maior ou menor escala pa-~ .
ra a maior-ou menor aproximação das "sessões religiosas"r: 4
pretos nortistas; 6 pretos sulistas; 1 mulato nortista; 4 mu-
latos sulistas; I branco nortista; 4 brancos sulistas; DQS 30

,individuos observados, 8 frequentavam macumbas; 3 acreditavam
e<aceitavam as indicações dos companheiros frequentadorea; 13
aceitavam certas indicações e o faziam para não desgostar os
companheiros; 2 renegavam as indicações e não perdiam vaza p..!

ra ridicularizar a prática; 4 não foram especificados.
") ,Conclusoes: - la - Os mais fanaticos pela macum-

ba eram os negros baianos, que formavam um grupo de "amizadeu
dentro do grande grupo dos 30 jogadores. Impunham sua orientâ
ção à turma, em ocasiio .de jogos, de aeôrdo com as Jt previ-
sões" do macumbeiro e hostilizavam os que ridicularizavam tal
coisa. A situação se exacerbava em relação direta com a 1m-



'"portancia dos jogos a serem disputados. Os que ridicularizavam
Aeram tidos como "azares" dentro da equipe, contra euja inflUén

eia maléfica era preciso Umuito trabalhou, muita "rezau e dmu!
ta am,a,rração"do mac:umbeiro.

Do ponto de vista desportivo, essa simples conata-
,taçào de conflito era motivo para explicar o decrescimo de pr~

dução. O grupo nos frequentadores da mecumba dependia, exclua!
vamente, na sua produção desportiva, da "indicação profética"
do macumbeiro, "pai espiritual". Os jogadores '"desse grupo

,creditavam piamente, como fatalidade inelutavel, no insucesso
desde que assim o proretizaé~e'o macumbeiro ( muitas vêzes m~

'" .vida pelO interesse de outros elll.bes,quepagavam as uprofecias'
a seu talante), ficando, ainda, um possível sucesso dependente
das "rezas" e outros "trabalhos" que o macumbeiro se reservava.

,por conta da maior ou menor fe que os jogadores tivessem no

"pai do santott• A prod:nção, pois, desportiva., dêsses jogadores,
dependia diretamente da "prof'ecial'do macumbeiro.

za) - Parece confirmada que a procedência dos jo~
dor~s tem relação com-o grau de crença ou não na macumba.

3a) - Parece que o rendimento da equipe dependia
diretamente da lI'boavontadetl geral dos integrantes em aceita -
rem as lIindicaçõesffproréticas" da macumba, através dos poucos
que a frequentavam" (J,)~

Como acabamos de verificar por êsse interessante eA
tufio, a superstição é muito importante, podendo concorrer pa-
ra diminuir ou aumenta~ o rendimento de.cada jogador individual

, #tomente ou o rendimento eoleti~o da equipe, soma que e este da
produção de cada um.

,
(~, ) - Pag , 51.
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,ra de outro trabalho do Professor Mario Miranda Rosa sob
tulo n O Papel da Magia no Futebol" ("10).

Julgamos importarite assinalar que o futebol no Brâ

,
o ti-

A respeito do mesmo assunto, aconselhamos a leitu-

dual e produzir, então, verdadeiros desastres. N~s desportes

sil, principalmente o profissional, é o desporto praticado,via
de regra, pelos indiv1duos de condição social mais inferior,de
grau, de educação mais baixo.

Os complexos representam na vida dos desportistas
,papel muito importante. O complexo, conforme ja tivemos oea-

-siio"de afirmar, representa um sistema de crenças ou sentimen-
tos que, por ser tão altamente carregado de emoções, pOderá ~s

A"sar dos limites estabelecidos pelo controle da vontade indivl-

individuais, dois complexos existem que acompanham quase sem
pre o desportista: o complexo de superioridade e o complexo de
inferioridade.

Na esgrima, por exemplo, o excesso de auto:.onfi~
, A,ça podara determinar a falta de exito num assalto, porque cer-

,to 4a sua superioridade, o atirador cometera facilidades a que,
em óutras condições, não seria levado; e dessas facilidades se

, ~,
aproveitara o adversario para ir obtendo os seus toques. O cOR!

, ,plexo de inferioridade tambem e bastante prejudicial,mais tal-
, , -vez que o anterior, devido as suas caracteristicas inibidora~

,. ." "-que impedem o atirador de por em~Jogo todas as suas qualidades
, , , ,.fisicas, tecnicas e tatieas. Este complexo se manifesta quase

sempre com os atiradores novos, que di,sputam um torneio pela
primeira vez, ou quandO o esgrimista enarenta um campeão,cujos

(Yo) - Rosa, M.M. - n O Papel_da ~ag1a no Futebol" -.!n uRevi,i
ta Brasileira deAEducaça9 Fisicau - Rio de Janeiro -1945
N. 19 - Julho-Agosto - Pags. 10 a 13.



mobilizar todos os seus recursos. A preocupação de qu.e
,podera

..., ,."feitos sao admiràveis. Enquanto este ultimo complexo se earaete
riza por um excesso de cautela, o primeiro se identifica pela ~

, . ,
diferença ou menosprezo ao adversario. O ieeal e que o esgrimiA
ta se apresente confiante na sua habilidade, certo de que ,ira

- , - ,lutar para alcançar a vitoria,. mas nao tendo esta como facil ou

imposs1vel. Aquêle que entra na luta admitindo a derrota,já se
encont~a vencido antes que a mesma se inicie.

O lutador'talvez seja, juntamente com o boxeur, o
,, ,..desportista mais sugeito a influencia dos complexos, quer de sJA

perioridade quer de inferioridade, quer ainda a superstições e
, ,..,crendices. O cartal do adversario, a sua aparencia tisica,a sua

combatividade ou a sua fisionomia de mau podem despertar no lu-
tador um sentimento de desconfiança nas suas possibilidades, - o.

, ,
que rara com que ,se lance a sua luta infe~iorizado e incapaz de

,ser de~rotado de surpreza o tornara excessivamente cauteloso e
até tímidO, 'fazendo com que perca um grande nÚmero de oportuni-

/dadas pOl' temor de arriscar-se. Lutara mais na defensiva do que
, , ,

na-ofensiva e, assim, eomo se diz na glria do lutador, lutara
,..~ra o empat~.Muitas vezes ocorr~ o diametra~e~te oposto: o

, ,adversario e franzino, ou tem cara de bobO, .ouformas roliças ,
, H' , .ou e novo, ou entao o proprio lutador esta·demasiadamente eon-

Â' ,vencido da sua força fisica eu apuroteen:I.eo, ou veio de vencer
uma linda luta, e tica·dominado por um complexo de superiorida-

,de. Assume a ofensiva sem a cautela necessaria, expondo-se demã
,sla4amente e oferecendo ensejos a que o adversario aplique gol-

pes que possam deci~ir a luta. Em ambos os casos o lutador se
...' A'apres~nta em condiçoes psicologieas anormais. ~le devera estar

,aonfiante nas suas possibilidades f mas sem desprezar o adversa-
, .rio, $,9r cauteloso sem se tornar tímido, estudar inieialmante o

,adversario pelas atitudes, pela guarda, pelas esquivas, pela m~



, ,cia e da torcida, e dos juizes, uma vez que, ao contrario do

,bilidade, pelo olhar, pela conduta total no rink.Tomara a oteB
•.. , ~ ,siva quando tiver posiçao favoravel e se mantera na defensiva

quando a mesma for desfavorável. Não deverá levar preocupações
~'- ,para o ~ nem que a sua atenção deí.xede se concentrar no

, f'adversario, pressent1ndo~lhe os m1nimos movimentos. As suas r~
ações devem ser quase simultâneas com os estimulas que as de -

,terminam, a fim:de que possam anula-Ias.
Vimos que os prat1cantes de desportos individuais,

principalmente os grupados em ataque e defesa, estão mais su-
geitos a complexos do que os praticantes de desportos col~t1-

~ ~ Hvos. Destes, o tenis de duplas e o volibol de duplas sao os
- ,que, pelo menor numero de jogadores, ficam mais sugeitos a in-

fluências do meio ambiente e dos adversários. A maior lnfiu~n-

,que acontece no futebol, no basquetebol ou no polo-aquatico ,
N , ,nao existe corpo a corpo com o adversBrio. Geralmente B maior

A " Ainfluencia de todos e a do proprio parceiro, que algumas vezes
parece dis~licente, outras sem sorte e muitas irritado. A 1rr!
tação entre os parceiros no volibolde duplas, ~ comum e prec1-

,companheiro. Ha necessidade de que o jogador de volibol de du-

-ss ser dominada e sublimada. Frequentemente, o companheiro que
, ~'recebe a segunda bola, ao 1nves de devolve-Ia ao companheiro,

, ,envia-a diretamente ao campo c.óntrari:O, procurando coloca-Ia
, ....,ou surpreender o adversario;se logra exito tras grande satj.sfâ

ção ao parceiro, mas se erra produz-lhe alguma contrariedade,
ainda que esta seja'dominada. A repetição de jogadas dessa na-

, Atureza, podera levar a dupla ao completo descontrole. A perda
,de saque num final de partida e aniquilante para a moral do

ApIa se habitue a controlar os seus impulsos durante o jogo,a1n
da que o desenrolar do mesmo não lhe esteja sendo favorável.

A -'Quando estiver ameaçado de descontrole, cabe-lhe fazer pedido
de tempo, a fim de que retorne ao seu estado normal.



~------------------------------------------------------~~

Nos desportos individnais, o julgamentC) do despor-
,tista e muito importante, entendendo-se como tal a sua faculda

,de de diseernir a tat1ca a empregar, com o objetivo de anular
,a iniciativa do adversario e impor a sua.

,Na esgrima, por ex~mplo, e preciso que o atirador- , ,nao se encontre perturbado para poder sentir a tatica que esta
sendo posta em execução pelo antogonista e surpreender o adveL
'..... 'sario com impre"llistos que os seus recursos tattcos permitam

mobilizar. A serenidade àe espírito é indispensável ao e~~r1-
~ H' ,mista em todas as situaçoes, pois somente ela lhe permitira I,!!

,cidez de raciocinio .•
ia luta, o mesmo se passa. Alguns lutadores prefe-

,rem conduzir a luta de pe, enquanto outros preferem que ela 'se
-

desenvolva no tapete. !stes são exÍmios em quedas eaquêles na
luta de posições. É necessário clareza de raciocínio, juljamen-

,to preéiso e imediato para escolher a tatica a adotar.
Certos lutadores, tal como expusemos em relação aos

,

jogadores de futebol, 'poasuem superstições ou crendices. Fazem
"promessas, ou tomam massagem antes da luta, ou sousam determ1-

r~do calção, ou não lutam em~is dias da semana, ou não aceitam

/

, ,certo local. E o melhor e o tecnico desportivo contornar a si-
tuação, sem entrar, em conflito com o sistema de erenças do lutâ
dor, pois isso poderá trazer um desequillbrio PSíquico de modo

Atal que este, _d~rante o desenrolar da luta, tenha sempre presen
te o incidente ou acontecimento.

boaA
- ,classe que pratica o volibol e, ,em geral,de

situação social e cultura mais elevada; por êste motivo, os prâ
ticantes dessa modali'dade desportiva não estão muito sujeitos a
superstições ou erendices.

Não podemos encerrar êsté tttulo, sem tratar de dois
esta.dos emOcionais que desempemam papel preponderante na atua-



•• , A,..çao dos desportistas: a co~era e o medo. Esses fenomenos se v~
,rificam principalmente nos desportos em que ha contacto direto

,com o adversario, como na luta, ne box, no futebol, no basque-
,tebol ou no polo-aquatico. O medo se caracteriza por um forte

,impulso para fugir, para evitar, enquanto a colera se tra.duz
,por um desejo irresistivel de atacar ou de dfender. O primei-

,ro d~stes estados, quando em alto grau, inibe o individuo de
qualquer movimento, paraliza-o inteirament, faz-lhe o coração

,bater de modo apressado, enquanto a colera produz grande exci-
tação, vontade de falar e gesticular, quando não de agredir o

, -antagonista. Tanto a colera como o medo ppdem produzir a pali
,dez facial, mas geralmente a colera torna as faces avermelha-

das, quando não lívidas. O medo, a cólera e outras emoções da- ,mesma natureza sao controladas pelo sistema simpatico e, seg~
do Gates ('1.,1 ), "são reações preparat~rias para o esfôrço fis,!
co , sob a forma de mobilização de recursos orgânicos e visce-

•
A ,_rais". A origem de tais fenomenos remonta as condiçoes da vida

primitiva na selva, quando a sua utilidade se condicionava
,.luta contra os inimigos h~nos ou animais e contra as forças

da natureza.
No box, por exemplo, ou na luta, tanto o medo como

a cólera são comuns, principalmente nos praticantes bisonhos.
"-Um soco violento no rosto produz um desejo deltvingança", de

" desforra", um impulso de atacar, de agredir; a mesma pancada
, , ,podera tambem prOduzir um efeito diametralmente oposto, isto ~

despertar um estado de medo, de receio de ser apanhado por ou-
,tro golpe semelhante e fazer com que o individuo fuja ao combâ

.
te, evite a troca de golpes para a decisão da luta. No futebol

,ou no basquetebol algo semelhante podera ocorrer, principalmen
,.

te no primeiro destes desportos. Um futeboler que entre violen
,tamente ou que intervenha com firmeza podera despertar no adv~

• (lI.À ) - Gates,A~L. -"Psicologia para Estudantes de Educação"- ,Sao Paulo - 1935 - Vol.I - Pag. 220.

••a



, Asario O receio de machucar-se e fazer com que este se retra~a,
..• ,diminuindo a sua produçao tecnica. Alguns bOJeurs, lutadores

oa jogadores de futebol lançam mão do recurso de proc~ar en-
, Acolerizar o adversario, dele zombando ou ofendendo-o moralmen-

te, com o objetivo de auferir vantagens dessa situação. No fu-..tebol profissional tais cenas sao comuns; um jogador ofende o
, " _ Aoutro, exaspera-o ate leva-lo a agressao, ao descontrole to-

tal, auferindo para a sua equipe vantagens.com a expulsão de
Acampo do agressor. Outras vezes o jogador procura intimidar o

, Aadversarl0 cada vez que com ele disputa a bola, ameaçando-a par
esta oa aquela forma.

, NTanto a colera como o medo sao estados emocionais
,que prejudicam a lucidez do raciocínio e, assim, o rendimento

, • , Atecnico do desportista. Durante o treinamento, devera ele habi-
,tua~-$e a controlar os seus impulsos, a coloca-los sob o poder

da vontade, quaisquer que sejam as situações.
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PREPARAÇÃO DO D'~8POftTI TA

.t. preparaÇão física.

2. preparação téeniea.

3. preparaQão tática.



'A PREPARAÇÃO DO DESPORTIS!A

~ AA preparaçao do desportista compreende tres aspes
tos: a preparação rísica, a preparação t~cn1ca e a preparação
, .tatica. Apreciaremos sucintamente cada uma delas.

1. Preparação fisica. - Esta preparação compreende duas fases
bem distintas: uma visando ao desenvolvimento corporal e a oy

1\tra tendo por objetivo o treinamento organico.
,Com a primeira fase pretendemos coloca-lo em ~-
,dieões, mediante um dos fatores para isso indisnensavel:o au-

A _ A , --
mento geral de suas forças. A consecuçao deste ultimo objeti-
vo não significa que o desportista possa ser considerado em
condições; para ,ne isto seja admitido, êle deverá aprese~
qualidades físicas e t~cnicas que lhe permitam praticar com

1\eficiencia o desporto escolhido.
,Mas o desenvolvimento geral do organismo e apenas

..." , Auma parte da preparaçao fisica, e a sua base, e o alicerce s~
, A Abre o qual devera repousar o treinamento organico. Quando es-

-,te se realiza sem o trabalho preparatorio daquele, o organis-



mo dentro em pouco se ressente e o desportista começa a apresen
,tar sintomas de fadiga patologica, conhecida de todos sob a de-

, Anominação de surmenage. A fadiga e um conjunto de fenomenos fi-
'. 'siologicos expressos pela inexeitabi11dade do musculo e por au-

A . . ,seneia de incitamento nervoso. Quando ela e agravada e alcança
, ,o estado de estafa, os disturbios de ordem fisiologica se este~

dem a todo o corpo e as suas aausas pérduram muito-depois de ~
sada a causa determinante da fadiga. Alcançado o desportista pe

_ A A
Ia surmen~, cujos sintomas sao a perda de peso, a 1nsonia, a
inapetência e outras manifestaões de ordem secundária, o trein~

" ,mento a que esta submetido devera ser imediatamente suspenso~i. ,.. ,decorre a necessidade de rigorosa assistencia medica, que Rose~
thal exprimiu, com rara felicidade, na segunda séntença: " sel~
... ., ,. ,çao medica antes do desporto; vigilancia medica durante o des-

,. ,-porto e controle medico depois do desporto.tI

A' ••••O treinamento organico e a ãdaptaçao do organismo do
desportista aos esforços quedêle serão exigidos, os quais nãoP2
deria supDrtar sem um treinamento que paulatinamente lhe aumen-

'"tasse a resistencia. O trabalho muscular praticado continuada e
progressivamente determina adaptações funcionais para as novas.. . ,condiçoes de desempenho fisiologico, proporcionando, desta for-
ma produção de maior quantidade de trabalho, de melhor qualida-
de e com maior facilidade. De um modo geral esta adaptação po-

, ,de ser assim resumida: eontractilidade mais rapãda e mais facil,
educação do sentido estereognóstico, coordenação muscular,aper-

,..feiçoarnento de reflexos, destreza, 'maior força.
,Apos a fase de preparação geral do organismo, ind1s_

, ,pensavel se torna, conforme ja afirmamos inicialmente, a sua a-- , ,..daptaçao a natureza do esforço que lhe vai ser exigido. Isto Pâ
ra o desportista significa que, atingindo um bom estado de de-

A • ,senvolvimento de suas forças tota~s, devera o seu organismo a-



"daptar-se a natureza da prova de que vai participar. Esta a-
daptação é importa.ntíssima não apenas para.o seu bom Aexito,
mas também para a garantia das suas condições de sa~de.

Para fazer o praticante entrar em condições,utill
N N Alizaremos as sessoe$ de preparaçso e para faze-Ia entrar em

forma as sessões de adaptação. Assim, as sessões de preparação- ,sao destinadas ao preparo fisico pa ra o trabalho especializa-
. ,do, comportando os exercicios que possam concorrer para deseg
A Nvolver as forças gerais do organismo, e as sessoes de ada9t~

_ A A ". Açao tem por objetivo adaptar este a natureza do esforço que
, ,lhe vai ser exigido, sendo integradas por exercicios varia-

veis segundo o desporto preferido, ou melhor, a prova escolhi
da.
2. Pre~aração técnic~. A preparação t~cnica do desportistatem
por objetivo a obtenção do estilo, com a posse do qual,.

,.,ele
. "A " Adespendera o minimo de forças e alcançara o maximo de eficien
ela.

Ainda que considerássemos a mesma eficiência,a di
minuição do esfôrço representaria uma grande conquista para o•
praticante, proporcionando-lhe um rendimento maior, o que por
,sl so recomendaria a obtenção do estilo.

. , ASabemos que o rendimento, e isto se da com todas
, , Nas maquinas, inclusive a humana, e a relaçao que existe entre

a produção e o consumo. O rendimento não importa apenas a
quantidade de trabalho produzido, mas ,tambem a sua qualidade.,..

eficlencia .,verifiear_eesforço
,Se utilizarmos a seguinte formula R=

,mos que o rendimento sera tanto maior, .quanto menor for o de-
nominador da fração e maior o seu numerador. E a preparação
,teenica do desport í.sta tem por objetivo justàmente isto: que

A "A ,ele despenda o minimo de esfuvço i e obtenha o maximo de efici
Aeneia.



É preciso que tenhamos bem presente que o treiname~
to desportista não se confunde com a aprendeizagem do desporto.

, AO primeiro começa justamente quand~o ultimo termina; aquele
,se desenvolve num tempo fixado, enquanto esta se l'0dera proce§.

, ,sar sem limite de tempo. Na luta livre, como no jiu-jitsa ou
- ,na esgrima, ou ainda na capoeiragem a aprendizagem e extrema-

mente complexa, e exige qualidades excepcionais do praticante,
desenvolvidas paulatinamente.

As sessões de aplicação •..e as sessoes complementa-
..• •.. ,

!§§. sao os .meãos indicados para a preparaçao becnãca , As pri-
- "msiras estao representadas pela proprla pratica desportlva,se-

ja esta atletismo,-luta, box ou futebol, enquanto as ...sessoes
eomplementares servirão para corrigir os defeitos ou v1cioSque

,comprometem a tecniea âo desportista, aprimorando-a no seu
mais elevado grau.

A preparação t~cnica compreende, portanto,duas f'a-
'N _,5es: a primeira corresponde a obtençao das "condiçoes tecni.cas,

,'N . _
a aquisiçao do estilo, utilizando-se p~ra tal fim as sessoes
de aplicação; a segunda fase se destina à apuração das eondi.
~ , " -çoes tecnicas, ao aprimoramento do estilo, a obtençao da forma
, , ...teenica, empregando-se ai as sessoes complementares.

, , •.. ,Na preparação tecnica, o treinador nso se dévera
descuidar do perfeito conhecimento, por parte do praticante ,

,das regras que regulam o desporto que esta pr~ticando, esclar~
cendo-lhe o que seja permitido ou proibido, a conduta do juiz,

~ , ,a marcaçao de pontos quandO se tratar de luta, boxtjiu~jitsu,
... ,ete.J assim como a atuaçao dos segundos, e, sobretudo, a etica

Adesportiva.~ O desconhecimento das regras, muitas vezes, leva o
,desporti~ta a cometer faltas involuntarias, perfeitamente evi-

,taveis.



..' ,3. Preparacao tatica.- A tatica-consiste na melhor maneira pOA
" ,sivel de utilizar a tecnlca, de modo a impor ao adversario a

própria iniciativa. Representa ela o fruto da observação e do
...julgamento das possibilidades do antagonista, a apreensao de

, -certas jogadas caracteristicas, a predileçao por esta ou ~que-
A A ,Ia modalidade de jogo; a experiencia ainda e o melhor professar

, ,de tatica desportiva. Na luta ou no box, por exemplo, ha neee~
,. ,sidade de que o praticante, ele proprio, sinta a melhor manei-

,ra de aplicar a sua tatica. Nos desportos coletivos, esta pre-
H ,. Aparaçao assume um carater de muito maior importancia do que

nos desportos individuais, se bem que nestes não possa ser re-
legada a plano inferior. A simples mudança de uma chave, a tr~- ,ca de um jogador de posiçao, a caracteristica dos passes, tudo

,isso pode influir decisivamente para a vitoria ou a derrota de
, ,uma equipe. A surpresa e excelente arma tatica e permite a a-

plicação eficiente da técnica, quase sem oposição, ou com re-- ,açao ja tardia.
Na esgrima, por exemplo, inicialmente, cumpre ob~

,. '-var a figura mecanica do atirador con.trario, a posiçao de sua
guard.a, se se trata de destro ou canhoto, e tirar dessas obee~

8 , Avaçoes o maior proveito possivel. A seguir, percebidO o seu j~
" ~do, escolher a tatica que devera adotar, a fim de anular o jo-

,go do adversario e impor o seu. Justamente do fato de se bater
, Acom adversarios de figura mecanica variada, diferente padrão

~,' ,de jogo, tecnica mais apurada, o esgrimista adquirira um senti-
, , ,mento que lhe possibilitara discernir qual a tatica que devera

,usar frente a t alou qual adversario.
,No volibol de duplas, o jogador dev~ra observar se

, Aos adversarios utilizam os tres passes indistintamente ou se
apenas ,.deles se encarrega de colocar as bolas no campo con-

, A _ ,

trario; se tem predileçao por bolas curtas, junto a rede, ou



A ~por bolas longas, no fundo do campo; se algum deles e canhoto;
se os saQues são em diagonal ou perpendiculares, curtos ou lo!!
gos; a posição adotada pelos adversários e a colocação que um

Adeles adota quando o outro se desloca do.seu lugar ou zona de
ação; tais são os cuidados que o jogador de vol1bol de duplas

, ,devera ter, sob o ponto de vista tatico. Nos intervalos dos
, , -"sets", o tecnico muito podera orientar os seus pupilos, chama.!!

do-lhes a atenção para certos fatores. O pedido de tempo, em,da
A , ,das circunstancias, tambem e um recurso mu~to importante.
,A tatica a empregar por uma equipe de futebol pode-

, •••• j1ra ser previamente estabelecida pelo treinador, mas, em hipote-
" ,se alguma,devera ser rigida; devera ser modificada ou substitq!

A ~ , _

da de acordo com a atuaçao do adversar10. O capitao do Q-teamud,a
verá receber detalhadas instruções nesse sentido, caso a mudan-

, ..•. . ,ça de tatica se torne premente; contrar1amente,0 tecnico apro-
,veitara o intervalo entre os meios-tempos pa~a dar novas 1n~..çoes.

,No basquetebol, a tatica de defesa por zona ou por
,... "'-jogador, as ehaves, etc" tambem deveraoser empregadas de ae~.

do com as condições do momento.
É preciso ter em mente que a tática ~ um meiQ e

não um fim. O objetivo não deverá ser empregar ~ tática pre-
..•. ..fixada, mas â que melhor se aj~star as condiçoes do momento.
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•
~ CONTRÔLE DO DESPORTISTA

, , AE por intermedio do controle do desportista um trai
namento que se -torna possível saber se o regime de trabalhosf!

, ..'sãcos a que esta sendo submetido nao lhe esta prejudicando - o
A ,organismo e ainda. se esse mesmo regime podera ser intensifica-

do de modo que, em d_terminada époea - a da competição - tenha
Aale alcançado o seu estado de forma.

..

A ,,,

O controle comporta o aspec-to fisiologlco, o tecn,!
, , ,co e o tatlco. O primeiro a cargo do medido e os dois .- ul-

timos ,do tecnico desportivo.

1. Contrôle rlsico - Não poderá ser dispensado em qualquer pri
tics eom finalidade de competição. Alguns desportos exigem mai
ores cuidados como a corrida; a natação, o futebol, o basquet~
bol, a luta, o box, etc., outros, como o volibol, os saltos,o$

/

arrem~ssos, etc, embora não possam dispensar êste contrôle,não
impõem tanta cautela como os acima apontados. Nos exames dos

, - , . -, ,aparelhos circulatorio e respiratorio, do sistema osteo-muscu-
• , - Ilo-ligamentoso, do sistema nervoso e do~ orgaos dos sentidos



, A'se devera fundamenta-r Q controle fisiologico. O estado de eufo
ria ou fadiga permanente ( sensação de malestar, insônia,inape
tênc.ia,'pouca,disposição ao esfôrço físico) são de muita impo,I
A ,taneiapara o medtço assistente e lhe permitem, juntamente com

a curva dO,p;so, formar um juizo certo sôbre a situação geral
A _

do desportista. As tomadas de peso deverao ser frequentes e,
se possivel, antes e depois de cada sessão de treinamento. As
provas ou testes de fadiga, como por exemplo o de Donnagg10 ,
são recomendados.

,. , Â' ,2. Controle tecnieo. - O controle tecnico devera estar baseado
exclusivamente na observaçio do treinador, assim pensamos; não

,devera ser feito comparando os resultados, no caso dos corrado
res e nadadores, de tiros na distância da prova, a que são can..§

,tantemente submetidos. Isso tras o depauperamento do desportiA
,ta, uma vez que estara a exigir, frequentemente, grandes esfo~

, Aços do seu organismo, sem que Jainda ele tenha alcançado o seu
estado de forma. A situação de forma deverá coincidir com a é-
poca da competição, easo em que se verificará o melhor resultA
do de que o praticante for capaz. Assim, o fator tempo ,devera
ser levado em consideração, antes de qUalquer outro. O técnico

,necessita saber de que espaço de tempo dispara e se o despor -
, ,tista, em tal per10do, podera entrar em forma. A hora e~ que a

eompetição se realizará ~ outro elemento de grande importânc1.
As condições do organismo pela manhã não serão as mesmas que
pela,tarde ou nela noite e dêste mo~o os treinos deverão real1
Zar-se tanto quanto possivel em hora correspondente à da com-

H A " Npetiçao. A influencia mesologica e tao importante que o sol e
a chuva, o frio e o calor podem alte~ar resultados tidos como
certos.

, ,quando o treinamento e bem conduzido, o tecnico o~
,ganizou o seu plano geral de trabalho prevendo os mínimos det~



/lhes, o organismo do desportista alcança o maior grau de a-
..., ,. ,daptação, suportando nao so o esforço em relação ao dia,.como

, •.tambem a hora em que se realiza.
O treinamento do praticante que vai ser submeti-

do à competição comporta uma progre'ssão em dois sentidos: no
•• Â ,. ,que diz respeito a sua reslstenela organica - e o aumento da
, ... ,intensidade do exercicio, e no que se relaciona a sua tecnica

, ,- e o aumento da complexidade do exercicio.
, ...A proporçao que aumentamos a complexidade do exe,t

, •• ••• Acicio, vao melhorando as condlçoes de resistencia do organis-
, ,mo do desportista e a sua teeniea se ira aprimorando na ~edi-

J. , ,da que crescer o grau de complexidade dos exercicios.
A "l O controle por parte do tecnico devera ficar ba-

seado na observação. Somos contr~rlos, de uma maneira geral,
às tabelas de performances que muitos organizam, pelas quaisp
desportista deverá alcançar determinado.resultado em cada dia
de treinamento; essas tabelas culminam com a performance que
'" " , H ' ,ele precisara cumprir no dia da eompetiçao. Somos contrarios
a tais tabelas, repetimos, do que elas exigem, nas proximida-
des da p~ova, esforços muito intensos, por praticante,uma vez

, ,que devera alcançar resultados .muito proxímos da marca que aL
, _ lIAsinala o ap1ce da tabela. E a solicitaçao desses esforços in-

tensos continu~damente traz, como consequ~ncia, um desequil1-
A ,brio organico que dev~ra'prejudicar o estado de forma.

A , ,O controle tecnieo, ,como dissemos, estara baseado
na observação, podendo ser assim esquematizado:
I) observação das ~ondições psicológicas 'em que o desporti1!

ta se apresenta para o treinamento;
,11) - observação do seu aspecto fisico antes, durante e depois

da sessão de treinamento;
111) - observação das oscilações de »êso que's~fre o pratica!!



te ( aconselhamos a pesada antes e depois de cada sessão);
IV) - observaçãd da evo1uçio do estilo;
V) - observação dos defeitos de estilo mais acentuados e que

,parecem removiveis;
VI) - observação da.possibil~dade de ada~tação do estilo aos

,defeitos que demonstraram ser 1rremoviveis;
, --' .....VII) - O tecnico nao dev~ra insistir na remoçao de um defeito

A ". ,se ele persiste apos varias tentativas, .mas estuda-Ia e
,adapta-lo de forma a auferir vantagens do mesmo;

, , ,VIII) - observação dos movimentos inuteis, prejudiciais e ate
antagônicos, que afetem o seu rendimento e que deverão
ser eliminados;

IX) - observação da possibilidade de eliminação dos movimen-
tos acima referidos' e estudo dos processos a serem emp~
gados;

X) - observação dos ,prole8ssos da àda:gtaçãa do organismo
Anatureza do esforço que lhe vai ser exigido;

,XI) - observação dos progressos no aprimoramento da tecnica.
A' ,., ,3. Controle tatico.- O control~ tatico estara baseado, eomoo

anterior, exclusivamente na observação do t~cnico. Para tal ~
A' ••bjetivo este criara aos desportista as situaçoes mais diver -

eas à·· fim de <luao mesmo tenha ense jo de apl.icar, de Aacordo
r com as circunstância$ de cada momento, a tática mais adeq~d~

, , " ,.O tecnico podara obedecer a seguinte sequencia de obse~va~ão,
,com o Objetivo de controlar a tatica do lutador;

I) - observação da apreensão da tática exposta;
11) - observação da demonstração, no campo, ~ ou p1sta,da
,tatica proposta;

111) - observação da aplicação da tática indicada durante o~
,senvolvimento da pratiea desportiva;

IV) - observação do comportamento do desportista em face da

,
a



, ,tatica que esta desenvolvendo;.
H , ,V) - observaçao do seu ajustamento a tatica sugerida;

,VI)- observação da necessidade da mudança de tatica, ante a
sua'ímpraticabilidade ou resultado duvidoso;

,VII) - observação dos processos no aprimoramento da tatica ~
ditada;
VIII) - mobilização da tática mais adequada a uma determinada

,. ,circunstancia.
,E importante assinalar que nos desportos coleti-

, ,vos a tatica devera ser assimilada po~ todos os componentes da
,equipe, enquanto na luta, no box ou na esgrima, e exclusiva-

mente individual; cabe ao lutador ou ao atirador a responsab1
,. ,lidade de escolher, de acordo com o mome~to, a mais ravorave~

A ,sem incidir no erro de, por equivoco ou qualquer outro fator,
, ,.adotar tatiea pouco indicada para aquela circunstancia.Na lu-

,ta eno box os segundos poderão, nos intervalos dos rounds
-ter destacada àtuação no sent~o de melhor orientar o lutador

,no modo pelO qual devera conduzir o combate •

•

,
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VERIFICAÇÃO ~ APROV~ITAMENT DO DESPORTISTA - GOM~ETIÇÃO

,



" . . .
A verifica~ão do a.proveitamento do desport1ata. que

,muitos tecn1cos custumam fazer, reLativamente avs corredores e
nadadores, com tiros na distânc~a da prova e tomada de tempo,
eonstitu.i êrro.

A competiqão KB é na verdade o &nlco meio ~e verific~
cão dos refslUtados do treinamento desportivo po i-que permite Com-
'Parar o trabalho de wn téon~oo oom u de outro •..., estaoelecer a re-
Lação entre o pre'Paro f!sico, técnico ,e t~tico de.~ desnortista

'•..
cOm o de outros, enfim viver s~tua~õe~ novad, bem d~veraabdas em
que se verificou o tre~nê:Lmento, e que não poderiam ser provoea.da8

!

uelo técnico com todób o~ recursos de qu.e dispusesse.
O estado de forma de um despo.1."tistaou de uma equã pe

devel."áser alcan"ado nas pr.•oxim~dadeb da.data em que a competição
-ter~ lugar. A forma é uma situação i:u9tável, capaz de ·preju.dicar-

se sob a infLuência de fatores que possam traze~ nerturbaÇões de
.\quaLquer ordem ao vrganismo. A solicitação de um esf~rço violento

ou, uma emoção extremamente :roJ.''t~As véspeJ:é\.S da prova. ou.do jôg
podeJ.·á't.razel.· ao pe rd.a da .rórma. Es't(j, i;ie expzíme peáas exe e.Lezrt ea



'0

condl~'ões .. r!f;-icas, técnicas, tá.tic~ e psioo16g~cao' 'qu.e o das por-

tis ta apresenta; e elas deverã0 OQ)!lJ u.ga.L'-se no seu g'J.'au. 'mais eie-

d d t d ,~.;. - .d "r:l N , t ..•va o, quan o taJ. ei::!&. o e ~l.ngQl o. ~. nao e ou 1'&. ê:i L'Çj,zao po!.' que

até um traUL'YJ.atúHnop~:d.qu.ioo 1JudeJ.-~acari:etal' a uei.-dé;l.da r'o rma ,

Q,u.8.ndua fOl'l~a é atl.llgl.da, o declpUl:t..i.l'jta é da.do' em s í-,
N . 'N I "tlJ.ag~o de cumpet.l.r. E a veJ:l.:rlua'-tau do ~ell a:p.c<iveit.a1ll.ento 80 4eve-

.rà ser feita de um mudo: pela pr6p .r í.a oompetl.qã.o. Q,u.aJ.gller OU.tl'O
~ Á

prucedimentu e era er-rone o-

i~ão oel.'á' dem.aio J.·epetl.L' que v deoportista nãu vence Ó

.peLo s eu pre par-o i'ís ioo ou aparaÇão de l:i ua técnioa, mas tamo~ai pe-
, \

la8 tiu.ald condições ps:f.yuJ.oas e pela aplJ.eação de sU.a tática .. A p:r~
para<.(ão pld J.co16gioa do at.J..eta· -deve1:á ..i.r sendo rei ta .Lentamen~e t d..Y,

- r-anne t~das as falties ~do treinarnent~ I de modo qu.e êle pos s a adqili-

rJ.r ovniÜtnça llai::J i3tiaS pv~sibJ.lidades, e em, no ent ant o , menol:i-pre-

zar ae do' adveJ.-l:3árJ.o •• Oom relação av outico as pec no , quando <luis

dedpurtistt:i.~ l::Jé aprebentam r Is í.ca e tecnl~a!nente equ.ivalentes t a
• I

.t' t ' , A d ' 'ti' - dVJ. 0.1.'].<;1, per eneeza aquai.e que a utaJ.' 'a lia ca maid an ioada para .
•.. -

8.1:1 Oil'Ol.Ull::Jta.nclas. E aeac , s e .importante se ncrna para. Os deb'oor-

tos individlla.i.d, mü.itv iliaic v ~ y<:tJ:ê:i 00 decipoL''totloO.l.:et..i.VQÔem que
-

, " A •uma inferiO.L'J.dade teo!J.J.ca pode, ae vezel::i, ser I:Hl.tJrida por urna tá-

ti<fa er ac renne , A SJ.tnpJ..esrnudê.!.kQade uma cnave , a t.L'oca de um j 0-

gadur de ,!!ol:ll.ção, a oaractel:fl:l tJ.Qa dos pa::Hd91:J t tu.do ioso pode J.n-
\ ' '

fJ.uir, dee aa i vamenbe para 'a vit6J."ia ou. a deI'rota de uma e qu í.pe ,

I '

Cada oompetição em que o J.ndl.víduo J.ntel'v~m, quer- co-

mo dJ,.ltipatante, que.c como treJ.nador, contribu.i e emore para aumenuar

a sua experJ.ênoia, ~nriquecê-la~ oom 8.1:1 nvvas slt;aaçõea com as

qua í.s !;te defronta. A vi tÓ:1:ia ou a' de.I:r'ota em uma oompetição é a
, ~,

urova maib oOJetJ.va da verl.::t;:icaC(ão doa r eaua tadu;;{ do t,L'einamento
Ã

desport.ivu, do aoerto das ,:r furmas de trabalno empr-egadas ou, da



sua ineí'icácia. POl.' uutro lado, e ~Bte é um dos &sik. ãl::>pectoa ca-'
r

, pi ta.io, pel'tn:Lte cOlIlpa.L·a~' O trabalnu d.e um 't2onico deI::>porti TO COm
. )

o dOo outros, ati pOBs:Lollid.adej;,J máxJ.m.atl 'de Wll deuportildta ou. ~qú.i-
pe com as de OU.t.r'08 de.:iportistati ou. ou.tra equa oe , '

A compet:Lqão, é, poas , o ve.cdade í.rc meio de verií'iea:-

q~o du: tL"aoalho no tl.·einament~o de:::sportlvo.

, \
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SEÇlO 11

.A:PLICAQI0 DO dTODO
f
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/
FORMAS DE I TRABALHO ..

\
As rol-mas de trti.'balho na metodologia do tl"einamento

desportivo podeJ."'ãoter ea vista IJ 8J.i.U10. das eaeoã.aa de edü.uâQão

física, o atleta ou o PQbllCO. No primeiro caso serão utilizadas

.a~ sessões de est~do. no segundo o~ quatro tipo~ de ~e~tlõe~ que
•

pI'econiàam06 páI'a o treinamento despvrtlvo a, no Último, as ses-
/s5as de treinamento. Para melhor exposição do assnnto, mister se

torna enearé-Lo em cada um dêssas a6peotos~

1. Visando ao ensino.

~ forma~ de trabalho que visam ao en~ino denominam-
\ ,

se sel::lsõesde estado e nel~s a p'revo~'pação dominante é a de que-,
o alun~ a~renda a verdadeira .técnioa do movimento, qualquer que ~
~e -seja, e, deolô8. i'üriQa,se.tó~e capaz não apanal::l de execuuâ-Lo , mas
tarn-oéUlde connecea- as ;;iineJ.·gia~muaeul.azes .dolicitadal::l, os-efei-

tos fislo1ógiooti, O~ e4&08 ~aiQ freqü.entes e, o q~e de nos afigü.-
ra da maiúr ~m.portâl1oiat Oi:) 1irÜCel::ll::lVbdil:etod ou. alUil~ares qu.e t,ã

cilitem a aquisição da àan11idade ou a desenvolvam. quando a/mesma
jà exióte em ce~~v ,grau.

• >

l
,



A;;;s se~l:j'ües de estudvapretientarão ca.r:acteL':íotical:j d~-

rerentes, conforme os despur'tos _em cauaa-aej am indl.vidu.ais ou 00-

.letivoí::l. 'por êl:$tiemotivo vamos anaí.I ..sá-las sÉrpaJ:adarnente'.

l:>eot:iõet;·de etitlldo8 para a.eiOportv~ &nd~v~du.aJ.~ -
•

Na~ sel:j~õe~ de estudo têm-oe pO..L"tinaLJ.dade ensinar,.
da ilaneJ.ramail::loump.Leta pos;::J1vel,u.m determinado mo~imento ou u-
rna auceaeão de mo~iQleLltos,.qll~L' quanüo ~ fOL'ma,qller quanto ~o fUJl

do. A setii:::lãvde eDtu.dv deve..t'á 'ouutlti tu..l.J.--se ;::;elupI'eda an.á.lise de

r: um movimento úso.LadO ou. de uma sér l.e de movimentotl lntimumente oOJo:

relaoione.dot:\, a tlJll de que os .t'eIdU.1..tadu~ sejam aempce os meLnor-es

post:\{veis. Eso~lnido êti~e mov~mento uu. l:jérJ.e. o traoalno poder!
<y .,

ter a aeguinte ae~llência:
,I} - execll~ãu do movimento Ull'serJ.e pelO pr0fei:::lsor;

rI) -.esqu.ematizaqão ~ nu qllí;;l,dl'Onegro 'ou. no pê:l.}Ielt -do lllovimen'tu ou..
de cada movimento quando ~e tratar de 6éL'ie;

. '; .IIr) - a~reQiaqão dus musculos solioitados e dos tipv8 de alavan-
",

cas que tl:uoalha.cn; .,
,. ''IV) - ex~o~ição de partieUlafidaded que oontrioaam para aumentar

o rendimento de trabalho da~ aLavanoas;
V) - expo~~Qão de ~artJ.eularidade8 que oontribuam para diminuir o

oonswmo de energia na exeoa~üo do muvimento, ~em afetar o
seu rend,~mento;

VI) - apreoiação do~ ereito~ ri~io~6giov~ do movimento;
VII } - estu.dodo prvoe~uu de in~taLaqão da fad~ga ~ela repetiç~o

,
do muvimento; ,

VIII)'- exeau.ção do movimento oornp.l.etopelo a~uno;
IX) - deeumposição na :xeouÇão d~ movim~nto para aumentar a sua

peJ.-:r,eiçã,ono ~ior graú. pO;;)8 !ve..l;
• ,

X) - indicação de p..L"ocessQs para corrigir' os principais erros ou

vícios ou para ada~tá-loB. dêl~s auxerindo vantagena, quando
a correção for ~mpossivel;



~I) - 1nQicaQão das táticas p05s1veis em certos desnortos, como
no. nox ~ .Lllta,·esgrima, eo..cridas, natiaqão , j ~ú.-ji tsú, capo-

eiragem. ete.;

XII) apreeia~ão das· táticas que' podem ser Qti.Lizadas pelos ad-
versários, em certos desportos, para anULar yQa~qQer vanta-
gem na reali}2ia~ão do citado movimento ou s~i·ie.

Sessõês de estudos vara desngrto!;} coletivos -
l

Nas sess~es de estudos para desportos ooletivos
•

temos que conaãüarar o trabalho indivi.dual de cada desportista
e Q trabalho coletivo da equipe. Assim a~ sessõ~sem aprêQo te-
rão dois aspectos: um de int~rê~l;}epara Oti desporti8tas isolada-
mente e outrq para os desport1stas em conjunto. Para o primeiro,
noderemos u.tl1..1ZarS$ 'prescriQõeB feitas -vara Os desportos indivi
duais nos itens I a X e para o segu.ndo asneqto aorescentaremos
mais est~s recomen,daÇõeS:

I - indicaQão esquemática, no quadro negro o~no pa~el~ das ~'±x*
chaves que'pO<Ler~o ser ut1.Lizadas para surpreender o adversá-

. I

rio e l.ograr a obtenção dvs 'Pontos;
.

11 _J experimenta~ãu no campo, quadra ou piscina" da óhave preeoni-
aada ;

III - observaQão e oorrel.}ão doa despü;rtista.s nãQ perfeitamente in-
tegrados na chave proyostà;

IV - 1ndieaqão dos recursos para anu.1ar e8,;,8.Chave. quando ernpre-
. - . ,

gada peLO adverdario;

V) - demonstra ão das táticaspoos!veis de empregar em oada dea-
~,

porto;
VI) ,

demon8tra~ão dos K~ reCQr~os ca~azes de dnUlar certas táti-



cas de LlSIJ provávfi31 pe.lo adversário;_
VIr - livre esoo.i.ha Vor parte da equ.l.pe uara adotar uma ou mais

}

tátioas ensJ.nad8J;:le orltioa. da uu.a,e:t:l.ol.êno1.a0\1 ineficiênci-
a em faoe das c0adi~õe6do momento em q~e foi posta em jôgo.

I

L-. VikJand..o6,0 t.rel.uamer!.!Q..

Q,u.ando tivermoi:l pvJ. ouje1iivu o treiuí:.tillen1iv d..eapúl"'ti-
VO t pode.ceLUvi:lu:ti.i.izar.qua tro t1.1)05 de tie::Sl::!ões, cada uma dela;;; com
f iua,..\. idadeu pró pr i.GLl::!:

preparo
deci ti.tl~dai;) ao ii~~Jn(..tul:LBieo para o"" d NI) - se&ouei:) e p.reparaqao

trab,alho· eElpeoialü"ado;

II) ,- tiess(5e:;; de l:I.dal!ta~~o - é ora U obje1iivu de' adaptar o organ í.a-

mO ~ natlll'ez.a doeb.E'ur~o qll.e ::i...ue val. ser eX1.gido;

111) - des;:>õe:::; de (;LpJ.iea~ão - I'eV.I:etientada,o pela !:,fJ."át1.ca deópUl:t 1.-

va em si;

.ss): - se oõe" co,uplelllentareo - com a I1.ui;u.:idGLd.e de a'p:L1.tnu,ral."a té~
n í.oa e GLtátl.ca de cada deilpu.1:'tJ.bta OlL da e qu Lpe ,

tôr~a8 do desportl.bta, a melnvrar tÔda,iíl 8.8 suae r:U1l~(5ese a ovns,Q
,

ll.d..ara s ua ~aú.de· :::>emedt~ -itu.a'Íão II.l.'elimi.ua.l.: .uãv clel'á p0",~:í.ve~~

a adê;l.!Jta~ãJ dv v.égalliQHi.o ~ na tur-ezu limXBi1!>xÍilttada prvva, isto é,

o 'treinamento urg~ic(}, uOje1iivadu peia.t::5 b~i;)i;)Õe;:;de adapt;ação. -

Â 6~ êoe 'tJ:aOaJ,.fiU de 1i.l.:eiUCl.Ulentv ge.L~.J., deior'ta-

J.ecl.ment.J du o.L·ganü;!Uv. deve oe.L' Ln.co i.ado o de t:4dê:l.jJ1iaÇ~odo orga-
). I . \

ni6!Uo <::i. naturez do e;;,!.ôrço qu.e .cne vaa ser exigidO. :Neste pel-ío-

d d (~- d ,). t d A -do e a apta-sau OO.l.·gwll.timo a ia Ú.r,eza' c e8~Oj;çO q'lLe Lns vaa tle.i:

exigl.do, impor ante 5e tOl.'.qa q' e o treinamentv uenna luga:L-, 'tanto
t

,.'" d). -quan v !!,O..;l~l.ve.L, eLÜ lluJ.'a cv.L"J:eopvn ente aquea.a em que a plü a vu.

jugu &e deveJ."á ve.L'uica.L', a r am de que todo o or'ga;iü.cJlO se submeta
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ao proeei:sso de adapta.ç,ão requerido pe.lo meio intei·no e pelo meio 

externo. 

.A,fJ sessões complementares servirão para corrigir os 

defeitos indiv~duais, guer qu.anto ! técnica quer quanto ~ tátioa, 

ou aproveitá.-J.os, quando os mesmos se mostrá.!-em irremov!ve'is. e a

inda, nos d~sportos 'coletivos, ajustar o trabalho de eq~ipe, a fim 

V . • i de que .o mesmo apresente um rendimento superior a soma das produ-

1 Qões individuais de cada u.m dos eleme~toa que a integrem, em vir

tude da utilização de recursos s6 poss!veís _eom base na cooperação 

integral de todos. • 

}. Visando ao p~blioo. 

~ preciaÓ sempre distínguir, .na metodologia do trei-
. ' 

na.mento desportivo, as -formas de trabalho que visam ao ensino das 

que têm por· objetivo o treinamento do desportista ou, e iato é im

po~tanté, a exioiçã.o para wn determinado público. A estas Ú.l timas - . 

formas de trabalhu denominamos sessões de demonstraqão e o seu ob-
' . 

jetivo; tal aomo ocorre -na metodo1o~ia da educaQão f~sica, é im-

pre-ssiuna~ favoràvelmente ~queles que assistem au tra.baího. Em oe.i:· 

tos desportos como na luta, no jiÚ-Jitsú, -no box, na esgrima, de

verão ser organizadas séries de golpes e contra-golpes espet~cula-

res, que emprestem ao trabalho grande movimentaQão e wn certo ·grau 

de sensacionalismo. Os eontm-golpes serio fa_cilitados, permitindo 
A • assim uma ~equencia de grande efeito e que semp~e ~esperta entusi-

asmo. Nos desportos c-0letivos, principal~ente no basquetebol, deve

rão ser utilizadas chaves adrede preparadas, que emprestemªº jÔgo 
1 

bastante vivacidade, culminando oada uma delas co~ a oonquista do 

objetivo, repreaentado pela eesta, goal ou ponto. No futebol, poi· 

exempLo, as sessõee de demonstração precisàm. ser organizadas com 

especial cuidado, para gue o imprevistq .de muita jogadas não lhe 

tire o aspecto agradáveL· de que ~e deverá revistir. Nas exibições 



de' desportos indivi~uais realizadas ~or turmas, sejam de esgrima,
de box, de luta O~ de jiú-jitsú, wm dos fatore~ de grande impor-
tância cêniaa é o da simultaneidade dos movimentos; a pr6pria Ülli-

•

A •.formidade destes contribui grandemente para a beleza, harmonia e a

pert~ição d:0 tràba.lho. O importante é não es quecer , de :fuêdll. a.lgu;'j
; ~ que aqui.lo qae se deseja ~ agradar ao pÚb.liCO e ê~te oe ~atis-

,"faz com a forma do trabalho, com o que impressiona seus sentidos,preocupa.ndo , ,
não se·XJ~Kt ••~KX~~ em analis~r o fundo dó trabalho, em preCisar o
seu conteQdo sob o ponto de vista essencialmente téonioo ou táti-

•
00. Pode dar-se o casO da 5e~são de demonstração ser dest1nada a
técnicos e, aqui, algu.n.eOl.1t.L'O~cUJ.dado~ e~peciais serão requer'].-
dos, come a. exibição dos ~~B%%KB movJ.mentos corretamente, a aná-
lise dos principaiS víciOS ou defeitos, a apreciaQão de chaves,
etc, e então o trabalho deverá ae r conside.L·adomu.ito mais no eeu
fundo dv ql.1ena sua forma.

\.

~~-~--- x ----~-~
/

~ua~quer dêsses tipos de sessões, visando ao ensino, ao
trei~mento Ou au público, comportur~ sempre três partes denom~-
nadas: inicial, principal e ~ànai.

A parte inicial tem por ubjetivo a yreyaraqão do despo~
\tista para· o esfôrqu que .lhe vai ser exigido na parte principal;

esta representa a parte mais importante do trabalho a realizar, em
torno da qua~ girarão as outras duaB. A parte fina~ comportará to-
dos oe mOvlmentos exigidos para Çl.lle v de::lportistaccne Lua o' Be~
trabalno mai~ ou menos nas condiQ5ea em ql.1eS9 encontrava quando
se dísnunna 1u16iá-lo.- .

Cabe av t~oli.ico desportivo, dentro d·vs recursos de que



•

disp~er, u edoolha doa elementu~ .q~e deverão integra~oada tipu
,

de se~~ão.-de aoÔrdo com o plano geraL de trabalho prev~amente e-
laborado, a, dentru de oada seo~ão, as partes de q~e a meáma se
compõe.

\

, .

/
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I \

1
I.

iliJ' elementos indil:3pe!J.sáveis ~ J:êaliz8.ção do traba-

Lno ~ão de tL-êl;) ord.ene a sacer: pee s oa.í , illstalagões e ll1ateri"al.

ProolU'emos tratar de eaâa um dêlea Bepa.L'adalllente.-
..

.L. pe:;:;sval.

\ .
. I

Av ,oonsiderarmos êste ~lemento, preoisamv~ desdobrá-
,

~o em pessoaL discente e pel;)sva.Lducente.
O pessoal ~isoente está representadu pelu8 alunvs d~

eoOO.Lab de ed~caçãv rí~ioa ou pelol:3 debportidta! o~jo treinamento
deverá seI' realiz.ado. Necel:!báriu tie noz-na atel1deJ.·a. váriol::;j tat'ol:es,
que serão tratadvl::l.ao cãj"i1tu.lobeg ••.i.nte,:pa.t:tt. a o..t·gt.1.Il.•.z.ti.Q~Q de tu.!:,
maB cujOS 'compunentes apresentancerta ldentidade de condições, sem
o que não deL·á possÍ'yel asaegurar êxito ao :rim do trabalho.

O pes~oal dooente edtará representado sempre pur mé-
d í.coa espeoia.i.izados, prore:::;sôJ.'es de educa~ão físioa, t~o.aioosdeiL

p.ur~ivo6 ,masl::lagií6ta,;QIe awcl.liares. Os médioott edpeOl.ali~a.do~, nas

esool8.i;j de edu.caQãu r l.sioa, pode:cãu ~exeJ.~(ler as .tu.nQ3eó de profess~. ,

res de diversas (ladeiras e ainda terão a seu. oargo a as~istência
médica av~ alunos; que ee devel:á .revestir de caráter pel:lD.an.ente.



N013 clu.oec deópo:í:tivoElo pape.L do lD.~dioo~ o de tl,tjsistir'ao des-
'Portista antetl. durante e- depois do tr~ina.rnel1to,estando o seu tr.a.
balhO lntim~ente 11gado aO dO técnico debport~vo. ao do profes~or
d~ ed~ca~ão f!sica,e ao do massagista. Os proiestiÔre~ de ed~cação
física deverão tier encarregado~ do tre1namento geral dos desporti~
taD, isto é, da direQãu da~ setis3es que denominamos dá be~~õed de
preuara<tã.o. ae qU8.1ti,como .Ia vamoe , 'tel"io por oOJetiyo faz.er com
qlle o estado geral de saQde do de~portista e aS Sllatiqual1dades Ii
SLcas at1njam o se~ me~hor estado, a í1m de q~e o téonioo desporti

,vo enoontre bom material humano que Lhe venha perm~t1r maiur rend~
[nento no' exel'c!c10 de suas funq3el;il.O t~cnico desportLvo devel·á ta:

)• I • ~a seu cargo ~ ~ess3es de a4aptaçãv, ~e a~Lic&çãQ e apmplementares
com as quaae cOioeaL'á o debportÜ:lta em fvrma. O tra'balho que lhe

... , . \ '\
cace e o e;;lpecializ.ado,ou l::IeJao tJ."e1llalllentodecportivo propria-
mente dLto. Os massagLsta~'iiC~ão buoordinadob, em.suati ativida-

/

des, ~r.; prescr1q~es do m~dico pal:a as !llal::ll::lagenscom :r.i.n~terapêu-
)do ,tLCOS e aa/tecnLco desportivo qllando forem as massagens ministra-

das eomO eldtlmu.Lanteb ou calmante~; terão ainda, nOtl casui!J'deaci-
. '

dentes~ despurtivoti; prinoipalmente os tcaumatÜHuOs ,que ~e .reJ)etem. . ~ .

com g~ande frequênoia em certos desportos OO~O no ~~teoolJ papel
I

as::;ásim.poJ."tante.VI;:!auxil1.areb í'iearão l;:!u.oordLnado~sempL'e a cada
I

-um dOl::lpJ.·v:rl:~:H:donaiSacima citadvi;),duS qu.a1.t;;receberão as neces-

sárias instrll~ões.

2.. lns ta..LaQ~ese :

Em p:r:i.q.cl.pio.al:>J.!lstalaQõel::ineceesál'ia;:;para o trei
\namento desportivo sãu as segQintes: estádiO, g1nàbio, piscina e

"'d. 't'gaoinete me 1CU-OLome riOO.. _.
O estádio poderá ser de 'duas espéoies: d.e treinamen

to e de,exiOiQãu. tete áitim~ se diferencia do primeiro por nassu-



ir acomodaq3etl para. o pú.olico. Em tais condiçõe;;s,vamos tratar do
estádio de trein~ento~ o qual dev~rá ,msKK±~ apresentar campo de

Ifutebol, quadras de voleibol. basqQetebol e tenis, pi~ta para aor-
ridãs, caixas de 8a~tos, círcQlos- de arremê$so. Se i?e tratar do'.
treinamento de um s6 d,es.porto.:.como por e..1S:emplóbae que+ebo.L .ou
V01~ib.ol, su.ficl.ente se tornam algumas qu.adra.ádêetElllldesportos-..Pa-
ra o treinámento do remo desnecessáriu se torna dizer da impresc~~
dibilidade de mar próximo·ou. .lagoa. não sendo .po;;ss{valootar esta
Última, podemos substituí-Ia por um canal, estreito ou reoanto de

•
a1gtUna, baía, devendo o lugaL' ser pouco batido pelovento~ I um rio
também poderá ser aproveitado com vantagem.

O gináa.1-otambém poderá ser de treinamento ou de ex~bi
qão, com a mes~ádiferenqa Já citada no parágrafo anteriúr. A~re-
senta geralmente quadra de basqu.e~ebo.L e VOl~ibOl, f;'\endoindis'Pen-
sável para: os países de clima fr~o ou lugares chuvoaos., Um clube
desportivo qlle tenha em mente a pr~ticado voleibol 011 do basque-

"

, tebol não poderá prescindil."de 11mginásio. -As quaâr-as oobertas de
.. . ~ "

tenia figuram~á parte do ginásio, pois reqQerem ouidadus especiais
já na sua construqio já na sua manutenção. -

/ A.. piscina também poderá a,precient-aras aaraGter!stioas
já anteriormenté definidas. conforme se destine 86 a treinamento
ou também , exibiqão~ Deverá ser con8tr~{da com certos requiSitos
que rac1J.item'o trelnê:lJlÍento"dosnadadores e o trabaLhO dos téanl.-
oos, aoonselhando-se'entre êsses requl.sitos a "trincheira" e a câ-
mara para filmagem s~bm.arina..S.e a.piscina tiver de ser aproveita-
da para aprendizagem~ como geralmente acontece, a parte rasa não., .

deveráes~ar em uma das cabeoeiras, conforme se apre~enia em mui-
, .'

tos dos nossOs ot~bea, maS ao longo de cada,um dos lados, com uma '~

largura de dois ou. três metros, de modo tal que o cen.tro da. 1>1801-,.
na comporte o número-de raias qll.eSe pretende para oompetição. As-

sim de cada lado existe uma f~ixa rasa, enqu.antQ,a parte central



\apresenta profUndidade uniforme. exceto no poqo'pára sa!tós, quan-
do para êste fim tiver de ser aproveitada uma das cabeceiras da
própria piscina. Sempre que p0ss!ve~, BXJK a torre de saltos e o
respectivo pO~o deverão constituir ittatalaqão ~-parte.

-3. Material. "

o material para o treinamento desportivo será classi-
ficado em: fixo. amov!vel) e m6vel.

O mater~ai fixo é aquêle qu.e está presú ao sOlo, como
,o;;>pÓrticos, as traves, atc.-; o material a.movíve.1.~ aquài.e qua po-
de'ser removido de u.m .lugar para ou.tro. como os cavalos, Os carne~

. - {

ros, os ca1x3es, etc. e o materia.t.móvel é o portátil, oomo bolas,
~eso8, bastões, etc.

O materia.t. dest'inado ~s sessõea de pre:paráQão nodará- \ '

ser idêntido para todos?s desportus, uma vez' qu.e a sua finalidade
coincide para todos ~les: roo~teeer o o'rganismo e ati.n,g1r· O melhcr

,estado de sa~de possível. O material para as sessõe~ de adaptação
-'

pode~á,ser comum nos desportos qu.e apre6entam certa identidade nas
auaa c§Ta.ctel.·!sticas,como Os g'I'llpadot;sob a ex-pressão de "abaque 'e

defesa". O material para as sess5es de ap~1cação e as sessões oom-
plementares ~erá peou~iar a oàda modalidade de~portiva. oabendo ao
téonl.co ~oiicitá-.J..o.Para estas lÍ.L.timal:isei:1l::Jõel::lo material. variará
milito de acôrdo com as necessidades demonl:5tradas pe.J..obdeBpor'tü;tai
em treinamento, q~er 8e' trate de desporto 1ndividu.al, qu.er.de de~-
uorto col'etivo. Â abundância dê.::.>l.:Sematerial eStar~ na razão ,direta
das ~ossee de oada clube de~portivo, em~ora haja alguns desportos,
como 'o tenist li e~grima, o jiÚ-jit:::;6.,em que geralmente grande ua~
te do equ.ipamento é de pl:opJ..iedaãe particUl.a.r do deSIlortista.. '

--_... x .._-- ....

Cono~uiudo, ~oderemos asoeveraç qu.e os "elementos de tr~



balno ti e1::ltarão sempre na dependênoia dae poae ea de. in~ti tu.iqão. be
, es ea é rica natilrallnente ab 'faol.1J.dades sel."ão maiure::;; se ~ 1)o'01'e

aS dif iou.ldt:à.g,es' Q \ll'gi...:ão em gr<:U\de númeru. É ês te ovt11ent~;r:io·vem a

p:L~O.pÔsito do gabinete médicQ-biométl:ico que d.eiXatnOb d.e tl:atar no
i tem dois dêi:)te oapítulo. Oonnecemoe cLubee .noe quaae se o.r:gan'iza-·

L'am r í.cnae 'rnédl.co-biométrJ.cas que eLl.gem material mu.ito aupe.r í.or- ~

quêle ql.le X'ealf.llente podem ofeI'eoeL' I;j,V méd.ioo e. o .I.:e,",<lltadoé aS fi

cnaa ficarem quase sempre parcialm.ent,e em b.ranoo t dando a impre~-

I:>ão de que o m~d.Lconã~ realizou. o ~el.ltr<::l.ua..LnoOu. nele l1egligen-
e iol.L, quando na ver'd.ade nãv dÜ;i~5s de Ulate.rial para. os examee que

"

se faziam mister. v l.mportante é qu.e a ricna m~dico-biométrioa eó-

teja entrosada com o despo:r:tút que va.i ser prat~cado peLO examinaJ!

d.o e oom o material disponível pelo illédico. 30 aSdim be~ú'~ iiona

oDjetiva e ~erá, na ~erd.ade, valor. rlão ~e p~eenclle wnu rieha ape-'
nas pa.ra atl.rmaJ: que tod.OI:) o~ at.Le'tad de um c'Luue estão tiohados~

luas para aoom~anhu~ o tie~ treinamen~o, veriiioar I:)e v legime d.e t~
balnol:) a que edtá. eendo submetid.v' preju.dioa O~ nãv o f:i6U organaamo,

""'

se é pOCjsivel intellbl.:ricá .•.lv pai-a a oum.peti~ão que se aprOXime. ou

I;)e neeestjell-iu se torna -diminui.!" a aua intens1dade p~!:anão abalar
a õaúde do desnortJ.sta. lJorta.nto. l)aJ:aelaoorat Ul1l~ ticlla m~dico-
biométrloa destJ.nudaa acompanhar o treinamento deõpvrtlvo, dever~
mos considerar: prLmel.ro, a natureza do desporto e , segando, o .m~

-teria! d.e que u médioo disPge nO gauinete da i~stit~iQão desporti-
va. De nada a~~anta rl.~ha~ mu.ito oom~lex8Q, e~Jo~'dado~ não podem
ser oolhl.d~i:)porque a·dericiênc1~ de ordem matecial não o permite.
por outro J.ado, a rio.aa deverá ~er o p;r-odu.to das oD~erva~3e8 não a:-

penas do médioo, ma.s tamuém,do t~cniCo desportivo, poiQ o trabalho
de ambos e~tá lntl.mamente entroi:)ado e as ob~ervaQõed de um oomple-
mentam ae ão outa-o, Se uaa l.fii;)titu.i'íão pode dislJ\Jr de 'ine"ta1.ações
de raiu X e pab~ar por êle 'todos o~ seus desportista, claro está
que tal eJ.emento poderá fi~'ar na fioha d.o desportista; ma~ se ll~



,

dis p"õe del:l,::Húl insta.l.aç.tSes ~ como anc Lua'r ê&be e.iemeuno na richaY

E assim muitul;i ou t.coe d/:;l.doi::lque te!au~ vi~to il.glU'a.L' como ~iml).Le~

ornamentos par"(:l.impre...,J:lionaJ.-os vl.k$itanted. Fl.ohas pa.L"a,·uso exte.I,

nu e não internu. E e~sa meuta.J.l.dade pre~isa ser modifioada. A Íl.-

cna médl.co-biométrica deve ser totalmente p.L"eenclll.da ou eliminados

08 elemento~ cuju~ dadú~ não possam ser,coln1dvd por detioiêncl.a

de qu.alqu.el' ordem. O gaQinete luédl.c0-'blométricu. de oada institlll-

Qão desportJ.va, portanto. será a.parel.ilado de'ac~rdo QornOl;irecLU'-

sos ecunômieOt; d1b ",onfvel.l:3e a finalidade' dos exames a serem. rea-

1izadotl, oonforme o~ desportos a eujo t.rel.l1amento t'>ejam t;Ubmeti-

dúó Oti utletêl:d •.

r
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ORGANIZAqlO DO TRABAL~O
1. Plano.

2. Programas.

3. Horá'rios.
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f Na organização dQ trabalho teremús de considerar
três fatores: plano, p.rvgr~aB e h,9rários.

Primeiramente vamos tratar do plano 'geral de trQb
namento desportivo no quai incLuiremos os'ou.trosdois eiementos, o
que não. nos ~mpedirá de teoer eoment~rios e fazer sugestões que j~

. . ~ -
gamo~ bast~te aprove~táveis sôbre os programas. Os horários, re-. -

presentando assunto de menúr importânoia, não serão objeto de est~
do especial.

1. plano.
..A prepsraçao geral do desportista, com o.objet1-

,vo de competição, devera eomporta~ duas 'fases:
I) --visando à obtenção das condições;

" •..11)- visando a'o~tençao,da forma.
" , , ,
A primeira fase esta ligado um sal1do prepara fi

I

51co, sem o ~ual, absolutamente, não será poss{~el, ma1s tarde, a
•• " . Aadaptaçao do organismo a natureza da prova. Simultaneamente com a

realização dêsse tr8balho, p~ocessar-s~-á o que d1z respeito à
- obtenção do estilo, fase por que deverão, in1c.ialmente, passar to-



tos os praticantes.
A segunda fase comporta o aprimoramento do eA

,Esquematicamente, o plano geral do treinamen-

N ,tilo e a adaptaçao do organismo a natureza da prova, o que en-
~ ,tao proporcionara ao desportista o seu estado de forma.

,to podara ser assim representado:

Apreclsemos, pois, sucintament"e, cada um ,.
deA

Plano geral
de

treinamento

(Ia,fase
(
(
(
(2a.fase
,(

- obtenç!o dascondiçoes

~( desenvolvimento geral
( das qualidades fisicas.
( Aquisição do estilo

obtenção daforma. ( Qdaptação do organismo( a natu~eza da prova.
( Apuraçao do estilo.

\

..•A execuçao do plano geral de treinamento des -
,portivo devera considerar os seguintes elementos: fim a atingir,
,tempo previsto, numero e valor dos desportistas, recursos dispo-

níveiS, meios a empregar, horários, uniformes e local.

ses fatores.
Fim a atingir- Objetivo que se tem em vista, ao qual o plano de-

, , ,lidade de colocar em forma, fisica, tecnica e tatica, um ou mais
praticantes, em determinado período de tempo, objetivando que
participem de um jôgo ou prova, de certa competição ou c_mpeona-

, ,vera servir. Somente conhecendo o Objetivo preciso que deveremos
, ,alcançar sera possivel a escolha adequada dos meios a empregar.E,

a adequação dos meios aos fins é 6 process,o racional para a eon-
H ,. , - .secuçao destes. O fim a atingir estara representado pela possib!

, ,"to. O estado de for~~ absoluta deveràcoineidir com a epoca da
~

".., Ao "realizaçao da prova ou jogo.
,Tempo previsto - Sem conheoer o tempo de que devera dispor pa-

ra a realização do seu trabalho, serálmposslvel a qualquer técq!



co organizar um plano de treinamento desportivo, com.a disposi-
ção racional dos meios a empregar. A intensidade do regime de

,trabalhos no treinamento dependera em grande êseala do tempo dis
pon1vel. O téenico deverá computar não apenas os dias úteis de

, " ,.que dispora, mas tambem as horas que podera utilizar dentro de
,cada dia. Devera ainda ter o cuidado de deixar uma margem de sâ

gurança para atender aos imprevistos que sempre ocorrem.
NÚmero de desportistas- Conforme a quantidade de praticantes de
que disponha e consoante a carecterística desportiva, o t~enieo

,organizara as respectivas turmas, grupos ou equipes.
Valor dos desportistas - Impõe-se aqui a determinação não apenas

... ,do valor dos desportistas de que dispoe o tecnico, mas, e princl
, , _ A.

palmente, a do dos adversario8. E máis em face das condiçoes de~
, .-tes, que devera orientar o seu treinamento, sabendo, de antemao,

,as suas possibilidades ou as difieuldades contra as quai! tera
, , , ...de lutar. A tecnica e a tat1ca qos adversariosdéverao ser 'obje-

A , ~to de especial interesse por parte do teenieo responsavel pelo
treinamento.

, -Reeursos disponiveis - Os recursos serao dê ordem pessoal e mat~
rial. No primeiro easo estão compreendidos o médiCO, o massagis-

. ,ta e os auxiliares e no segundo as pistas, campos, r1nks, gina-
ASi08 ou piscinas, de acordo com a modalidade dêsportiva Qm ques-- ",tao, e ainda o meterial fixo, amov1vel e movel 1ndispensavel ao

treinamento.
,Meios a emprega.r - Obedecendo aos principios gerais que estabel~

" , _ Acemos neste capitulO, o teenico utilizara sessoes destes quatro
tipos: sessões de preparação - destinadas ao preparo f1sico para
o trabalho especializado;
sessões de adaptação - com o objetivo de adaptar o organismo a

Anatureza do esforço que lhe vai ser exigido;

...



sessões de aplica~ão - representadas pela pr;tica despor~iva em
si;- ,sessoes complementares - com a finalidade de aprimorar a tecni-

,ca e a tatica do desportista.
, ,Todos os exercicios julgados necessar10s se-

rão classificados nestes quatro tipos de sessões.
, ,... ,Horarios - Dois tipos de horarios serao organizados: um prevera

as atividades dentro de cada semana e outro dentro de cada dia.
Os horarios semanais fixarão o nÚmero de sessões de trabalhopar

, ,,semana e os diarios a hora em que a atividade tera ~ugar.A fim
de que melhor se peocesse a adaptação do organismo à naturezado
esfôrço que lhe será exigido, as sessões de treinamento deverão

,realizar-se em hora correspondente a~uela em que se,deverão d~
senvolver os jogos.
Uniformes - Ã primeira vista êste detalhe parecerá de pequena
importância, mas assim não sucede. Os sa,atos que o desportista

,..usa nos seus treinos proporcionam-lhe certo conforto - sejam de
prego, de tenis, de basquetebol, de luta ou box, chuteiras, etc.
- e não deverão ser substituidos no dia da competição; um sapa-

,to novo, apertado ou que tenha um prego ou costura a imcomoda-
, A-10 o desportista, podera perturbar grandemente a sua efieien-

, ~cia, do mesmo modo que um suspensorio incomodo.
, ,Local - Sempre que possivel o treinamento devera ser realizado

no'local onde se verificará a comuetição; os praticantes ...serao
~ A ,muito favorecidos com a observaçao deste detalhe. Cada ginasia ,.piscina, quadra de volibol ou basquetebo~, campo de futebol ou

"cour t" de tenis oferece sempre certas particularidades, que s.g

virão ao desportista como pontos de ref~rência para precisar o

lugar em que se encontra e aValiar a distância em que se acha
"do seu objetivo, ainda que esteja de costas para este.

Os elemento,s que acabamos de considerar -sso



r

,indispensaveis para a consciente elaboração de um plano de trei-
,namento desportivo, qualquer que seja a ~~atica desportiva.

Esquemàticamente êsses elementos poderão seras
sim representados:

( Fim a atingir
(
( Tempo previsto - aw face da data da prova ou( jogo.
( ,( Numero de desportistas.
(
(
( Valor dos desporti~( tas•.
(
(
(

Elementos indispen(
sáveis a um plano ~
geral de treinamen~

(
(

~( Meios a
(
(
(
{

(
( ,( Horarios
(
(

( Uniformes
(
( Local

{ que irão competir.
(
( eom os quais irão com-

peti-r.
( pessoal

Recúrsos , (
disponiveis ( instalações

em (
( -material

to.
( sessões de preparação
(

empregar€ sessões de adaptação
(

( sessões de aplicação
(
( sessões complementares

(semanais.
( ,( diarios

o plano representa uma visão gerâl do trabalho a
ser executado e permite a sua divisão em tarefas. No treinamento

, - ,. ~desportivo o plnao e condiçao indispensavel de ex1to.

2.. progl.~am.as.
. ;.Os'programas, ~uuordilladu~ aos pr~nc~plob e&ta-

be~eeidoê pe~o p~ano geral de teinamento, comportariam a d~~crim~



Flexiona.mentol::i- ,

nação dos 8.l:.H:SülltOci compr-eenô.Ldoe dentl:o de .oada tl.pU de se::S:::iãode
traoalho qlLe l"J.gu.raou.oDrdiuada ao títu.lo umeiold a empregar". Is-

to não tsignifica qu.e o programa se oQ!U"Wlda com a orga.o.ização da,
seld~ão em ts~; a tsu.arinalidade é razer indicaÇõe~ ~mK das ca~ego-
rJ.a8 de exercfcivs q~e deverão integrar a se8são de trabalho, tor-
nanão rácl.l e ez ac í'entie o. ta·'I"~rB!. do técnico ou. de aeus auxilÜi-
res.

Para dar um"", idéJ.a rnail::lbegura do aSIdu.nto,vamos orga-
nizar cs progralnaa para BeSS0t:ib de yreparaQãu e de adaptação -üee -

tin~das ao treinamento do VO~LbOl.

,
de oraí}os - l.nte~essando a tôdas ae artlcULaç3es dos mem

de pernald -.visando ao fortaLecLmento geral das pernas
e ~ IDaJ.orflexioilidade de tôdas as artJ.culaQÕes dos

membrob ül.feriu:i:e;;;,;
de tr'onco - tendo por Objetivo a aua maior fLexibill.de.de

e extenldiO~lidade;
Aplica.çõe~ -

marcnar -, exercl..oiol;;)de' velfrcidade;
saLtar - exercícios de elastlcidade;
correr exercícios de veLooidade;

( .lanÇar - exercJ.cJ.os de acu.idadej
o os , - as aplic3açõe~ de trepar t levantar e transportar

e atacar e defender-se são cont+a-indicadaa.
Edueativold -

das esmas fam1lias e oom as me8mas finaLidades dati a-
~

plioa~5es, ~s quais s~ostituirã0 gaando não se
dispu.ser de espaço e dos reoursos materiais im-
prescindíveis;



\

Des.portos - tu.teOoJ..basql.l~teool, tenis', oo:-.:rida~e oal tOIj.

programa para as sess3es de adaptaf(ão -
Os exerc{oios dêste t~po de sessão serão de qQatro ca-,

a) - vivaeidade ;-
b) - ve.l.uoidade;
c) - elast~oida~e;
cl) - acuidad,e.
Tôdos ~le8 serão utiJ.izados empregando a bola devoli-

boI. Um bate-bo.)..ainte;;l..igen~ementedirigido pe~o .t~cniCo expLorará.
tais qu.aJ.idade~t passes dem.asiadamente curtos -ou muito longos, de-
masiaã.amente baixos ou muito altos, demaSiadamente longe ou.muito ~
-perto, são exoe.renbes -formas de trabaiho.· ,

Aí est~ wn tipo de ~rograma, no quaL foram utilizados

Ma exerc{cios preconisados pelo m~todo francês e tal fato nus per-
mite'ter uma id6ia segura da d~ferença q~e existe entre m~todo e
programa, que muitos insistem em oonf~dir.

3. Horários •.
Os horáriOS obedecerão ~s conveniências das institui-

ções, dos praticantes e ã.o t~cn~co desportivo, resultando justa~
~.

mente da harmonizaQão dêsses inter~sses com as necessida~es impo~
tas pelo t~einamento a real~zar.
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I V

EXECUÇÃO DO TRABALHO

a) Exame médioo-biométrioo.
b) - Indioa'}ã,ode des portos.
o) - A.daptaQão do e4ercíc1o físico " t d.N f"a ap 1 ao 1s~oa.

Ginástioa
,

d) --Treinamento geral - de com-pensação.
e) - Treinamento especial.

/.



•

Na execllQão do trabal.ho que se refere ao treinamento
desportivo temos de destacar três partes: ~a que diz resneito ex-

clusivamente aO médico, outra comum ~o médico e ao técnico e a te~
ceira de interês~e apenas do técnico. N~ yr~meira parte &ituamoti o.
exame médlco":oiométrico,. na segll.Udaa l.ndl.caQãv doti desportos e na

~,

terceira a adaptaQão do exercício r!Sl.CU à aptidãu física, o tl.'ei-
namen~o geral e o treinamento es~ec1a!. Â fim de nio nus arastar-
mos mllitu do esquema elaborad0 ~ela Divisão de Edu~a~ão Física do
Ministério da Educação e uaúde, ana'lí.semos o que deverá represen-

. , ~tal.'cada um. dvs tJ.tu.los8ilbordl.nado~ a chuve "Execução do tl.'abs.-

L. Exame médico-biométl.'ico.

.ão t:.t.:atal.'tnosdo exame médico-biométrico, não nos pode-
r-emes furtru.·ao desejo de tecer aJ.~s eOillltintário6 8Qbre o pcob La-

.
ma das ficu 5- médíco-bl.ométricaaem relaQão aJ t~el.namento deSpor-
tivo. Necel:H:H~L·l.Ol;jetVl"lladistingui!' iA =hira..íJl.~ a lioha de clal:3sifi

. I --

cação oiotl.j,)ológicl:l,da r í.cna de oUlltL·~1.e'médioo-des po.rtivv.•Engila,n
#

to ti pr~me~4a Qontr~bu.l. para a es coLha elo de;;;poI'tu;..;ou, despol·to~



mais indioados ao indivídl.l.v ql.l.edeseja iUJ.cia.r-se .na prática deB-

purti va , a segu.nda se d.ee t ína ao ount.côledu ~des'porti~ta submetl.-. .

du a t.L:einarnento, isto é, que tendu eaco.L.uidu êl::lte ou aquê.Le des-

portos Já rJe encontn-a l:.Hllu:aetl.doa um .I:egime de tL'aiJalho~ f1Sicoi:>.. ..
I

Te.L·emOij0VijI'tu.nidade de l:l.IlaJ.l.car êi:>te Últim.o tinu de fic.tla nu ea-

pltU.Lv s egu.í.nbe , quando t.L"atarmos do "cont.L·ôle do t.ra.oalho".

u exame médicu-oiumétl."uw anac í.ai, deverá tel.' em vista

dvis objetivu~: à detel.'1Ul.Uaqãodo ee tiaâo de ,-,:a.nidade rlí:tioa e men-

tal e a claodifl.oação Ol.otl.PQ1Cgica. A p~imei~à ~e~á realizada de

_c~~do com útS .reOu.l.'i;H,)l;idl.b'pvllívei~ j)ela iru:ltitu.l.ção e oonioJ.'me a

,experiênel.a do ·.médl.ovencarregado do asstJ..nto'- l?a::t'aa. olas::;if.lcagão
i

blotipo16gioa, que deverá ser oaatante pr~tica. puderá ser ~tili-
\

zada a de VioLa ou. a de Gof.t'edo GI'ad~o ou vu..tj.'t:I,qW:l..L.qu..eJ.'que a p..t',á.

'tl.ca venna det110n~t.L'al.·e er a m.ait;;er í.e i.enne , 1!lste pl'imei.l·u exame mi

dico-uiométrico é de grande im'portânol.~, yvl.a êle dirá se o· indivi

duo pode.1:' pratl.car quaí.quer des pvrto, se eb...•a';p.I.,át:J.oa deve.l"á, apI'§.

aenbar algllil1ASrei3trições ou 1:Se lhe ~ inteiramente vedada. Comov~

mos, a respon~abilidade d0 médl.C~ é bem grande e o t6cul.co, em hi-
j)6teoe a.lgwna, deverá. aoe í, tàr ,para t.L"el.llamellto'quaí.que r des jJol-tis-

-,
-ta qu.e não teul1a sido yreviamente exam.i..nado.

~. Indicação de de~purto~.

dl.Cv e tetited d& aptidão a que Q técn~co 1:Su'ometeráo iBK,mx~tKta
l.ndiv{d~o, serãu indicadawas rnudaLidadet;;-despurtivaa em que 'o'no

, -
vO del::Spv.L.·tiata. teL" as mal.0.r:e~ pru'oabilidadel;i. iq-ã.o-é apenas a. m0l:.

fologia q~e tOI'lld o 1ndivíd~o apto a de~er~inado de8po~to,mas, e

aobretu.do, Q sua acui~ade sensorial, o tempo maiur UU menor de sy
a reação, u velocidade ou a fôrça de deus movl.mentos, o tipo de a~

tençãu e uma série de ounros fato.L.'es que o técnico desporti VO, ÇOUl



I

déBPOL-tOí:Se, dentro dê::ste, para cada modalidade despo..L'tiva. A indJ..

oação, do de::sporto mais indicado. portanto. será. t:1:ubalhu c9nju.ga..do

do médico e -du t~cnicu. ~ cem ve.edaô.e que ° 'técnlcut eom freqllên-

cia receberá grande nWneco de indiYrd~oo qQe já trazem ~' idéia P~&. ,

concebida. de pcatJ.car' ê::ste ou aquêle despurto. muitaB VêZ9S não PI.l1
,

t;luindo para ~le as condfçõet:t oá::sicas l'equeI:ida:.:J. Cabe-lhe, nestes

casos, com grande habilidade, sem desgostar v xxt candidato, des-
,

perta~-lhe v inte.c~sóe p:bi vor Ul.ltJ:udei:i},1urtoemque tenha êle mei

ores J:I_rUoabJ..Lldadel;j.Daí a neoee s idade dv técnicu deb pUl.-tivv ter

sólidoB oonneenaentros dão apenae da técnica despol:tiva. -de que está

:j.nou.rnbido,mas ta:.no~mde 'pBlculbgia, a.pllcandu-Ol;3 com prufioiêncl-
I

,
!' Depuis ae féita a ind..Loagão do desporto~ o~oe aO técni-

co ,realizar v tL·aDa.Lnude adaptar u exel·o{O..LU~ aptidão física do

a.

3. Adaptaçãv du exercício ~ aútidão fíS1CA.

\

ihdivíduue CUltturme u gra~ debta aptidãu, u eXércíciu puder~ ser

maiB ou lnenv~ cump~exo e de acCrdo com o e~tado orgâniCO mai8 ou,.
menos intenso. Tratando-Be 'de nwnerUoOl;5d.ei:Spurt.l.stal;j, o técnico se

depara errtão com o pruoi.ema.da COrwtitill.~ão das t,....r:mal;;l,que devem

apresentar eerta nomogeneaãaô.e j,lal:a que seu. trabalho seja f~eilit.a

do e para que se assegUí-e 'umrendimeritú certo e útil ao fim dOI

mesmo. Para a constitu.iÇão dessas turmas, o importante nãu ~ C0n- '
I

siderar QS dadOS contidos na fioha m~dieo-biométrioa. uma vez que

'aquilo que o técniço p~etende não é que,os oomponentes de uma tur-

ma tenham a mesma~'estatura ou ó mesmOpêso, a meSllla envergadura.
ou o mesmo comnr-tmerrtoIde pernas, mas que, isso sim. r-àpresentem' um

rendimento de trabalhO mais 'ou m~nos idên~ico, a~im de q~e o téQ·

,;nicu não perca com um indiv:!du.o desajuBtado ao grllpo o tempo que
I I

deverá dedicar él. tudus os seus componentiee , 1proporção qúe a habi



lidade dos componentes da turma for sendo explorada, alguns ele-
mentos apresentarão natllralmente melhores resuJ..tados()que impür-
taráum reajustamento constante das turmas. ÀS turmas iniciais, em
que o adestrament0 específico e~tá começando a realizar-se, serão

as mais namerosasj ess~ quantidade 1rá diminuindo,· não 86 quanto
aO nruneró das turmas, como ainda com reia~ão ao númer; de seus com
p~nen:t.es.E isso se verifica porque os indiv:íduos que apresent,am
qllalidades excepcionais para o desporto em questão se vão 'distin-
gllindo dos demais e dêles se d1stanciando. E, nos des~ortos indi-

/

viduais, como nas corridas, saltos, natação, luta, etc., não raro
,

um ou dois elementos se distanciam tanto dos outros que precisa.m
serconsideradus especificamente, a fim de que o seu treinamento
nãu seja prejudioado. tsted são 01:) qlle por certo apresentam qua-
lidàdes para campeões, qualidades el::Ssasque prec1sarão ser explo-.
radas com sabedoria.

Para a Classificação dos desportistas. nas turmas que
vão ser sllbmetidas 'a treinamento, o téonioo despurt1vo lançará mão
de testes já 'prev~amente expe~imentados e que, f?obretlldo.meçam a-
quilO que se pretende· medir. Não raro verificamos q~e as nrovas a.
que um de~p'ortista e~tá sendo submetido n~o medem áquilo que o té&

'. -
aioo pretende realmente medir e, se isso aconteoe, muitos valores

poderão ser :perdidos. O t~cnioo tem, po í.e , grande re~ponsabilida-
de ne~ta fase de seu trabalho, caraoterizàda justamente pela des-
cobel.•ta dos indiv{du.os que apresentam qual.idades excepe í.onat.s 'Para
se tornárem campeões.

4. Treinamento geral - Gin§stica de compensação.

o treinamento geral será feito por me í,o das sessões de
preparação, das quais já tivemo~ oportunidade de falar em outro

Iponto dêste trabalho.!lle rellresenta a base para. o tre1nam-ento es-
}Jecial, o meio de que o t~onioo desporti vo Lanç a 'mã.o:para.que o in



'lA

qdais 'Caffioé'll Já tiveítlvS .oyv.r:tu.nidade de :t'a.Lãl: no deool'L'el'do nre":
I

divíduo alcances. plenitude de suas fôrças. u.rn bom estaclo de ,aaú-.
de, base sem a qual nãu se 'poder~ re-â..lizar o treinam.ento eHpecia.l,

,/ ~
que cone is te na. adaptação dO,organismo ~ natllre~a do esfôrQo que, \"

!::iepretpnde ~eja desenvo1vido. A ginástica de com,pensaQã.oim'Põe~

se 'Para os indivíd~08 que estã,o aJiíet1dos a t,s:einarnento especial t

a fim·. de que ee.sa especializaçãu nã.o traga distúrbios funciona.is

ou prejud~q\.le nota.damente ci simetrJ.a do cor-po , Comoaabemoe , a nrÁ
tiCs. corrt í.nuada de a1gun8 desportos pode in!'luir iJara pe..L<tu.r:.'bara

simetria das linha.s dI,) corpo ou. afetar 'O funciona.m.ento de certos

, órgãos, como tamb61I1 a.postll+a corret,a. Um traba.lho de oompensa-

Q;o impõe-se e deve o mesmoficar aqui classificado.

;

5. Treinamento especial.

o treinamento especial comporta uma progressão do exe r-

o 1.e 10.' em intensidade e olltra em complexiclade. Comª' prim.eira o1"Q

cur-amos ~' ~ ,adaptar o,organil::imoa natureza do etiforço que :t.he vai ser.
e, posteriormente, auniéntar o grau de resistên.cia ~ fád.i-

\ .
•

exigido

ga na rea11zaQã.odêso6 estõrço. ~ste' é o trein8J1len:to' 'que pOderia-
.. " . .....

mos denominar t.t:e~namentQ urdJl,iCQ e de'vel:! ser' Levaão a. eteito coa

a utiLi~aQão. das l::ie~sõ~sde ãd~pta~ão.e d~ se883es de aplioação,

"ás quaí.s já menoi cnamoa nes te tl:aoa.lp.u, esc,l<:tJ:eoel1dvõ.S aü.á.S f~na,-

lidade~ e os meí.os que deverão. ser nü.t eml)J.'~gados.• Com.a ,Ql:ogt'e.§1

~ão do treinaluento em comnl.extdaâe , pr-ocuramoa aúmenna.r a cooràe-

nação neuro-mu.soular, deí::lenvolver e apL'imorar a nabiiidade es pec!"

- fica que a prática' despor:tiva re'presenta, enf'im s.primorar a téoni-...
Os. e a tática do deBpo.:ctista. CO!!lêb~e 00Jetivo, xut~K Levamos

a et"ei tu as tietidÕeb de aplicaQão e áb ~e.,~ões .. oom'pJ.eulentál:e~ t dt;l.d.

sente traba.1.ho, pretendendo. nave:i: tC:i.'.u.ádu oem 01(;1.1'0::; us .f'intl cul.L-t _.



mados com e8~~S rO~mab de traOal~o em n08~O ante-proJeto para a
metodologia do treinamento del::l!)v.r:tivo, - a.té ho j e .r.•ealizado emul-

,

-' '

.riç,amentÉ;. ltnprovü;sadamente e ,mu.i tas vêzes, er'radament e ,pe.Los
,

têo.nicot:> del:)portivos que poasuamoa , Disso não Lnee oaDe, }Jo.rém,
•• I

g:t:8J,1de cu.l:pa, pi.il6 o vicio vem da ~o.L·mação reoebida naS pro p.L"l.al;)
,.escolad de educação fisiCa.,.,

\
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CONTROLE DO TRABAUIO
.1.. Contrôle f iti l.O.J.6gico.

2. Á técnioo.ControLe
3. Contrtúe ' .tatico.

4. Cumpetição.

\
•

t
\

,
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, "

o contrvle do traoaiuo na ap~iaaQão do método de tre~
namento de~'P0rtivo comporta. qu.atro a~p'eotos: o con~~t'~le:tislo.l6gi-

co, o aontl.·ôle téonliClU,o oont:c:ôle tát~oo e, t"l.né:i.~mente,a prÓru'ia..
competição t que pusi t~vará ah etiOl.~nº,laso~~'inéj!'io1~ncia '~as formas

de trabaJ.ho empregadas. Não ser~ de maJ.s esolareoer qu.e êl:lte'ca.pí-

tulo 0bjetiva os princípios fWldamentais preoun~):Sado~qu~du, ante

riol:mente, tl:atamos do oontrô.le do delSportü;ta..

1. Cvntrô.le Iis~o10gico.

Umafl.cna de eontr~.le médl.co-dedgortivu õ-evei-ã, tanto, ,.
qU8.D.t0pusí:sível, deJ."simples, J.~,to é. cunter puu.aVdd.adoe ; é pr..§.

ciso, po~ém, que ebl:la simplJ.oJ.dade não preJudique 08 fin~ a q~e

tie ô.estnna, As f Lcnae dus alubed dedportivol:l. assim, como a.s dOI:)

el::Jtabelecünentot;; eãucae í.onaas , vavem cneí.as -de dados biumétrlaos,

oujasignit"l.CaQáv, ~nterpretação ou ~ti~idade é oompletam~nte de~
\ ' ,

conhecida. Emum dus cLunee deoportJ.vos .que vas i tamce , para 00-
, ,

lhêr elementos fundamentais aO presente ~rabalho, indagamos do tie

'.nico desportivo que nos aecmpannava qu.al"a utilidade de certo::; .ê.

.lementu::;cvntidol:) na ~icha que no~ era aprel::lentada; êle t;;e moo-



q1baraÇadoe terminou. pvl.' ,no~ dJ.z.erque a.i'::S r1.Chas datrou

I

E~co~a de EducaQãu Física du Exérc~to, da E~coLa ~ac~vnal de E-
dueaçãu F1tjica e de ou.tras tam.bém.tinham aquê.Le;:sdadoE>, .Logo ê-
les não os puder~am excl~ir~

Etjtamvs convencidoQ de qu.e cada c~~ue,e~tá interei'::Ss~
do em apre~entar ~a ricua maii'::Scv~plexa qu.e à.dui'::Sout~Oa. A ~r~

, ,vcupação que ex~ste de entul~ar as ficnas de dados biometricos ~
algo alarmante. Quando um clu.be organiza o seu departamentQ de e-
sl,UQSçã.Q tísica, como geralmente o denominam, Oll o seu departame.n
to médiCO, o responsável pelu mesmo pensa logo na organização de
.uma ficha. Pede, então t adoâ.s ou tl:ês clubes o modêio de. suas fi

\

.chas, estende idêntica solicita~ão ~ ESCOla de Edu.caqão F!t:1ica
_l Etjcolê:l.Naciunal de Edu.cactãoF11::>icae Desportos da Universidade

do Brasil 1::Ielnatentar na fina.Lidadedestal::lú.lt~mas - instltutos
de estudos que são - e do llcock;taillt de t~das ei:isaldfichas sai u-
ma nova, ~ qual foi acrescida a contribu.ição do seu idealizador,
justamente para que se torne mais original e melhor se dlstinga..das demais.

Simples e objetivas deverão ser as ftchas e comp.Lexas
e inúteis' as fazem.

O primeiro fatur a ser Levado e~ conta 6 a finaLidade
a que a ficha se destina. Não se deverá conr ecc í.onâ-La apena.s -pa-

ra -que o eLune po'asua uma ficha, para que o departamento tal ou
qual pOl:Ssaexibir' a .ay,a ficha. Admitimos, e jllJ.gan;osmesmo indis .:
"Pensável t que um clube possa e deva teL" vá.rias f~chas, cada uma

I

das quais com a Slla final~dade. Fazer com que wna Qniea ficha a-
tenda ~s maãs diverSaS finaLidades I é s(){),recarre.gá.-lade daãos , que
s~rão.-6.te1s ém oertos e determinados casos, mas i,nteiramente inú-
teis nos outros, sendo êstes em muito maior né.m.ero.\

A ficha de contrôle médico-del::>portivonão é u.ma ficha de
orientação despürtiva, pesqUisa püico.Lógiea ou invel::ltigaçãobioti-
~oi6g~ca. mas, e tão S0mente, uma f~eha de contr~le médico desnor-

e



tivo. si essa é
ãa, Nã,o p'ode,r~.

a sua finallda.de, tiÓ assim deverá Ber eonsidera-
, ., '"portanto, ser oomparada a ficha da Escola de Edu-
Exéroito nem ~ da Esao1.a Naoi'onal de EducaQão Fi-

, ...' l '

Interessante se ~08 ,afigura~,:ressal.tal' que os departamen-
tos médicos dos d;versos olubes qQe visitamos estão mais preoeupa~

eaQão Física do
sica e Desportos, que apresentam f1nalidade~ diversas.

A primeira condl~ão a que wna ficha de oontrôle médico-,-,' ,desportivo de vera satisfazer e a de ter sido ei:)peoialmente o.rga-•
nizada para êste fi~. Preenchida essa exigêneia fundamental, deve-
rt mais satisfazer ao seguinte: .

a) - conter ,elementos bási.eoB, indispensáveis para a fol:.
.maQ~o de um ju.izo por parte do médioo ou. do téonicv deaporti.vo;

. \ ~ .

b) - ser de 'faciL manuseio, tanto quanto possível sem do
bras. que a dilacerem oom taCi1.idaQe, permitindo ser gQardada nos
arquivos oom economia de espaQo;

o) - permitir o registo de ,vários exames suoessivos e
não apenas « de um, ,como ger'almente sucede;

d) - não exigir, pará o seu preenohimento, material oaro
oa de diríciL aquislQáo, nem técnica oomplicada;,

e) - faOiLitar o entrosamento do tràbalho ~o m~dico Gomo
do técnioo deaportivo, a ~im de qQe ambos possam me1.hor cumprir a
missão qae Lhes é atribuída.

dos em :tiohar os atletas, em slibmetê-lvs a um exame inioial, lnQ1-
tas vêzes .rigoros9 * do que em acompanhar- ou.oontrolar as suas ati-
vidade~ deBpürtiva~. Realizam o exa~e in10ial e depoiti nem mais to

c,

mam conhecimento do qu.e se passa com o atleta, até qaeum beLO dia
êste reoorre _ao médioo' por t?J. Ou qual, 1l10tivQ e. então, a aua fi-

cha ê d:ulJtllJà desentranhada dos arquivos. Tem.os reparado o orgulho.
com q~e eertos médlcos ou téonioos desportivos exolam~

- TodOti os no~sos atletasebtão fiohados!
OU!



Aqui nennum jogadur irl;iaia as atlas at~vidades sem este,r

fichado!

mles f)ensàm qu.e basta fichar o atleta. ou o jogü..dor e que,. , .
por essa forma~ ~e exvneram de q~aique~ res90nsaoiLidade pvsteri-

}

ore Pa .•.-eeem ignorar' que muí,no uiaí,e lJllpürtante é u ul)ntl'~le dv atl~
•

ta oa jogador durante o deu ~eriodv ~e t~einameuto, poi~ ~sí:>e oon-

trô.l.e regaLará. a azrsens idade das for,nas de' trabalho ,de que o técn.1

co despurtivo está .1.an~ando mão. C:.l.:L1.mde que. o vrgunisJilu do indi-

vídu.\) não s e ja suometi.do a eS:L0..L-gvaoima da sua capao í.dade de re-

paração. Quando i1680 sucede , veL·i!.Lca.-se um desequ.1.librl0 orgânicu,

poiS o i.tlQ.l.vfdu.ocvrne-;a a Cvnl:Hl.lnl.ras suas ·reserva.s sem que essa.s

sejam aupr-adas , A cons equênc í.a que dlt.Jl:JVquas'e sempr e ~dvéffi, a maJcl
• • ' I

:t'.Lagrante e obj.etiva de t0daó, é a lJerdà' d~ :,iêso. Por ti:l.l m...:.tivo,

é },)J.eoiso conoedeJ. ao elemento em apr~ço gL'allde imyortau.cia e ,aOOll
•

selhar,qu.e a~ tomadas de pêso se verifiqu.em amiu.dadamente; oom 1.5-

to não qu.eremo~ dizer que e~a~ seJ~m diáLi~t mal:> v~~v menul:J~ema-
- ~na í.s ãucanne o .pol.'1.udode 't.•.-eanamerrto •... .

Terminandu e~te item, ~ed~os v~nia vara inslstir que

a fioha aqui versada éwna flC1la de c~lltrÔle médiao-detiIlQl.'tJ.Vl,l.

A títaLv de 11WBtraqão, juntamub U mvdê~v de üma r1.cn~ pvr nOti or-

ganizada ( '1~Jcom o vojetl.vo de tiervl.!' ao contr~le m~dioo-despor-

tl.VO do flltet>oL. Tratando-l.':)e de f'l.oha· de aontrôle rnédioo-des'Porti~

vo , evidente ee torna a neoe,-,sidade de uma ficha pura c~da telnpo-

rada de trel.n~mento.

(v. anversO e verso da fichá nus duati página~ a seguir)

I

( 41.) - MC:.l.J::in1lotI. P. ..• "Suges tõeti para uma F í.cna de OontJ. ôle
Méa.J.oo-DesJ;lortJ.vo para CLl.lOes·de FuteooL n - Dl.vildãv.'de
Edac~ção FIB1.ca - R1.0 - i946.
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l~I'Gontl;ôle técnico. •
o contL,ô.l.e téoniou' du "tJ.'C:l.iJa.i.ugtem puL' uujetivo ver a-

floar se o desportlst~ aloanQv~ o seu estado de qon~~ç3e~v e se

onegul"á ao el::ltadv de :bor41allaJ;:! pruxlmlda<Íes da. oompetlQão. Nus

des:po!·tvb lnd.J..vldu.aJ.l::io eontl'ôle "téotll.cOdo traba.lho se eoní'und.e

oom o oontrôle téunioo do desportlsta, qUa.l.1doêste é 5eieClonado

p8.:t.:aa oompet.t.ção. ~iot:;del::)j.?o,r:tQ),i:!Qoletivo~, o contr&ia t'unioo

do traDaJ.no .1.ava em corma não apenas o contrÔ.l.e técnioo do des-por-

t~sta, qomo ainda o contrôie téonico da eyUipej na a preocQvaç~o

com o indivídu.u e ~ preocQpação com u gr~po. blão ~terel::ll::la, neste

5.lt1mo a:.;pecto,. u.a g.r:ande vaJ.oJ: lndlV.l.du.a1" tia pOJ.' aoaeo a. média

da. equipe de mantém baixa; o trabalha ma1b importánta é malhorar

'e::;::;amédl.a técnloa, o que na verdade tei -aá de 'ber cons egu.í.do por

intermédio da me.1.horia da ~ltu.aqão de oada desport1~ta. Ib~o sig-
r o_o

nifica qu.e no, desporto coletivo a melhora das condiçael::! t~c~cas

de um detlportista é um meJ.oe não um flffi; é p~' meio da melhoria

das condlÇõel::lt~cnicas de cada dekl"port~tI.taque se ootém o :rim 00-

limado, traduzido pela meihoria da~ cond~ç3e~ técn10a~ do grQno.

"Esclarecendo'melhor, o técnlco ná\) se deve preocll.pc.r qU(:.l,tieexclll-

siyamente com um desportista, mas com tOdo::;t ,porqu~ ~/m.als fé.Cl.l
l "' o "

meLhorar wn pou.qu.intlode cada J.ndiv.ldll.o apJ.'etieutando para :tya gI.'U-

!pomaior l'endl.m.ento, do que dlCKm:KX on ter ~stle meemol."endl.mento
•
~ custa do trabaLhO de wn ~6 elemento.

ü contrô.l.e' té'cnico dó traoaJ.ho éuatltante subjet.i,vo
,. ,

e 00 gl'VOeol;ivba erllpregar vCl.L'l.a.rãvt:leíllprede a,col:do com ae /cara", . ..
ter1i:)ticas de trabalno ou. os re.:i\Utadol:i âae experl.ência~ de cada.
t~cnico desportivo. üs princípios preoon1sados na seção I quando -

o'

tratamos do ltcontrôle do desportista.lI poderão ser uti~izados para,.
o trabalho cqletivo, cabendo aO técnico fazer as adaptaQões que

,3U.Lgar acene elha,ve ãs •



puderam ser reproduzidos. E o reau.Ltado de tams o~servaQ3etj cons-
tituirá mais uma experiência com aqaai o téc~ico s~ enriqueoera;
conseqiJ.ent~mente. o ntÍmero de oompetiqües em que tenha ~ntet'vido \lll

••téonico é fator de grande importância JBXK na apreciaQão de suas
\ .

}. Contrêie tático.
o contrôle tático deverá obe~ecert em príncípib, ~s

recolJÍenda~tsesfeitas para o contrôle técnico e estará tanibém a
- ~

cargo do técnico dea~ortivo. EKX~ ~oontra-~e baseado princi-
palmente na observação. podendo ser utilizados Os -princípios es-
tabelecidos na segã.o i, no capituLo referente ao tfcontrôle do de~
portista".

, i

4. Competiqão.

A corn:lJetiqãoé o e.Lemento decisivo da v~rif'ioação,do
tr?-balho; somente ela poderá permit~r que o técnico despo.rtl.vo

\compaT6 os res~tados de seu trabalho com os 'apresent~dos por ou-
tros técnioos desportivos. Aí, terá ensejO de comparar Q ~reparo-
~iB f!sicQ de cada despurtista, o preBaro ~écnioo, o preparo tát~
'00 e até o preparo pSicológ~co, estuãanâo o comportamento de seus
p'uuilos e o de seus adver~~rios, estudando oada despvrt~sta iso.La-
damente 'e dentro do ,gru.'po,apreoiandv as SUas rea'5(5es,'ém face de
estímulos qu.edu.ra.nteo treinamento não foram Observados ou mão

oredenciais. A competiQã.o se cerca de fatores XJáBXlllQ, que não nO-
.•.

dem ser reproduziduB nos treinos e os desj)ortistas que dela narti-
cipam sofrem a influênoia dos mesmos, que agem interna e externa-
mente. O estado emocional, éomo fator de ordem caracterlsticamen-
te interna, o oalor uu o fr~o ou a chuva, ou dts condiçtses do terre-
no ou da ág~a. oomo fatores de ordem caracter~sticamente extel~a,
são mQ~tas vêzes situaç~es novas para o des~ortistat que n~nca fo-

•ram defrontadas no treinamento e qQe poderão afetar de maneira baa



tante sensível as suas p08~ibiiidades, os seus recursos, inibin-

do-o para. a mobi~izaqão. completa dêst·ea.
#

Em tÍlt1ma AnãJ.:ise, a eompetiqão é, na verda.de, o meio
mais objetivo de verificaqão do tr~J.namento desportl.vo.

, .

•

•

•
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