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LANO

Os lnstit tos de formação de peseoal especializado em eduoa-
cão ris1es res ntem-ae muito da 1'a1 a de elementos onde os alunos
possam colher a noções de Blo1olia aplicada à hducaç-o F!sioa,pe-
la falta de com endlos em língua pcr tuguêaa ,

No lntult de proporc1'~na.r tais elementos, é apreeent9.dO o
presente troba110, a titulo de ens 10, que se limita a consignar
os pontos mais mportantes à08 vários r-a.nos da Blo1c·gia que tntele.!
sam à Jiduca.ção ~i {slea.

o oatud ae inicia pela ~~olução da Biologia Geral, seguin-
dO"S6 cOJlentári~e 500 o ti tulo Blo1o,~ia e Bducação e, finalmente ,0
assunto princ1p 1 do trabalho - Biologia e EducaçQo F!sica.

Neste cap tulo são estudados OS fund~~entoe anatômicos e fl-
slológi"cos, pri câpaâmenbe , que interessam à educação física, s6
sendo mencionati !3 as questões que não constam doa compêndios de
anatomla e f1si logla comuns.
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Evolução da Biologia. - A principiO, .a tlo1ogla, ou os assun toa
que hoje nela estão compreendidos, não foi oultivada senão a própo-
8it da medicina, e~os primeiros rudimentos encontram-se nos livros
de pócrat s, dos quals um se refere à influência do meio eôbre o
hom (Tratado doe ares, das águas e dos lugares).

n • as a ans t.omã a e a fisiologia estavam na 1nfánoia: confun-
di ri se os nervos oom os tendões; tomava-se o eéeebro c~mo uma gl~
dul encarregada de ~tra1r o líqUido de todo o corpo pa{' devolvê •
...10 rovament.e a t3das as partes do or-gan.Leme ] a cl'rC\llaçio era Ign§.
rad Arlst6teles au::nentouas noções pr.1mitlvas, partioularmente
do 1 do geral, distinguindo a vida vegetativa e a vida animal, e m!.
tlt ndo uma fecunda comparação entre as partes dos animais. Os an~
tomi tas de Alexandria, por sua parte, penetraram nas,partieularld!,
das! êles d1sseo~ram muito e acharam nervos. Enfl Gal no resumluQS
CQnq oimentoe do seu t mpo em dois belos tratados, um de 'anatomia e
out de fisiologia, êste intutuIado: Do USO das partes.tI (I)

A ciência da época não podia avançar mais sem o auxilio de
out
ca,
fIu

s conhecimentos surgldos muito mais tarde - a f:{siea e a qu!m!
Dor exemplo.O trabalho de Hlpócrat 8, acima aludido, sôbre a 1~

.' .eia do meio, refere-se principalmente a astronomia.'
n A idade media foi estéril para aI::>1010gi&; entretanto, o od

tiv da alquimia preparou o advento da quimica e proporcionou para
bio ggia o mais útil dos seus 1nstrumentos. Na Renascença anato •
mIa fez grandes progressos; seus conhecimentos tiveram influências!
bre fisiologia que se enrlquec~u com Q principal descoberta de H~
vey
riai
não
ris
eia
rec
dom!

obj
lei

(1)

a circulação sanguinea. Mas não era senão um aoúmulo de mate-
esperando o sôpro da ciência para animá-los; a biologia ainda

e pertencia a si propria, passando sucessivamente do dom!nloda
a para o da química. Enfim B~chab arranCQu-a dessa longa lnf~
impulsionando-a para o futuro que lhe estava reservado, quando
heeeu aos tecidos propriedades lmanentes. Desde êsse momento,o
10 da ~iologia ficou asse urado, e ela assumIu o lugar que lhe
tia••••"' (1) podendo ser definida como' ciência tt ,ue tem por

to os corpos organizados, e por ;finalidade o conhec1mento das
de sua orgs.nização e de sua atividade de vlda.tf:(l).

Littré et Gilbert - Dictionnalre de ~édeo1ne, J. B. Bal11iàr~
Paris - 1908, ref. sôbre Hist6rla da Biologia.

"
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A palavra biologia foi criada e 1ntroduzida na ciência por
do1 autores, quas1 ao meamo tempo, e, parece, ambos com deeconhe-
óime to reciproco e das respectivas obraa: Lamarok e TrevlranuB.

Lamarek, em sua 1drogeolog1a,impresea no ano de 1801, diz:
U E t s considerações dividem naturalmente a'riaica terrestre em
tré partes essenciais, das q~ala a primeirÃ compreende a teoria
da lmosfera,.,.Q Meteorologla; a segunda a da crosta externa do
glo - a Hldrogeologiaj a terce5.ra, enfim, a dos corpos vivos", a.
Dio' gla. As otlservações que tenho feito aCBroa dos corpos vivos ,
e cUJoa principais resultados expús no oiscureo de abertura do meu
cur no ano IX (2), no useu, serio o assunto de minha Biologia~(~

Trev6ranue, por ~ua parte, em eua"S101ogia Qder P.hilosQph1a
der 1 vendem Natus", C6ttigón, 1802, diz: tf O Objeto de nossas 1a
veat ,,,ações deve 801' o estudo das forças e dos fenômenos da vida,
as o ndi~ões e ~8 le1s conforme as quqls existe essa ordem de coi-
sas. e as causas em r zão d~s quals têm lugar. A ciência que estu-
da 1 ao deve ser chamada élo1061a ou ciência da v1da."'(3).

Na mesma época, blchat aeentUQva fi a unidade essencial e fun-
da htal das ciências que tratam da matéria organizada, seja.este.
veg aI ou anlmal.~ (4).

U A biologia, que depende da fisica e sobretudo da qu!m1ca.e~
tud os seres organizados sôbre dois aspectos: 12 +estáticamente ,
1st ~, -como aptos par-a agir lt e 22 - dinamlcamen te, isto " aa;lndo.

_De oonsideração estática pertencem: l~ anatom19.,2! b1otaxia,
32 clén~la dos meios - a idéia de que o ser viv e o meio ( ar,a-
gua, luz# calor, ate.) são ins.eparávels. I:oponto de vista dlnálUic~
a. bl logla compreende: L~ a fisiologia, ,$a as ações X'co1próo.Q!$ do
me! (f!sico, químiCO ou eoalal) sóõre c ser vivo, e diste sôbre
o P melro, ponto no qual 8 biologia toca a ciência das sooiedade •
(5) •

Blolo~la ~ ~ducação - A educação senão a preparação para a vi
da, ou fi própria vida, vale-se da bio1 .,ia como uma elas principais
cl"'nbias auxiliares. Não se conceberia mesmo que, tendo de atuar só

, -
bre ~eterminado elemento. no oaso em aprê~o o 'homem - não se proc~
ras , antes de mais nada, conhecê-lo profundamente em sua morf0lo-

(2) • O ano IX menoiQnado na citação refere-se ao nono ano da Repú-
blica Francésa, então ce rece!:te criação. em 1789-

(3) Dicionário Enciclopédico Hispano Americano,eia.Editora W.I.Ja
ckaon Inc., Buenos Alres, ~ova 'York, 1938.

(4) - Almelda Junior, A., Biolog1a Eduoac1onal,ela. Editora Nac1o.•
nal, Bras!l, 19;9, pag. 15.

(5) - Llttrêet Gllbert, ob. cit., ref. sôbre Biologia.
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gla,lfunclona;nento, e voLução , etc.
Com ê880 oojetlvoexiste hoje a biologia educacional, discl~

n bás1ca para os estudantes de educação. Al~e1da Juntar, um dos
mais profioientes mestres entre nós, assim a define: ,. 01010g1e. e-
ducacional ó o estudo das causas biológicas que determinam aa/dif!..
renças e as variações individua.1s na espécie huma.na, e dos meIos
com que o educador pode a.tuar sôlJre essas causas, a f1m de atingir,
para o individua, o máY.L~o de saúde. quer risica quer mentali~(Q)

isse autor compreende como divisões e subdiv1eões da biolo-
gia educacional:

( ( Vida e evolução
( (
( ( Genética
(Parte fundamental (
( ( Mesolog! •.
{ (
( ( Ativid.ade funcional

Blo1ogI (
Educacional ( ( Eugen1a

(7) ( ( (Hlg ieoe .1nftilntU
( Parte de aplicação ( Euteni.(
( ( (Hie.escolar
(

"'são caracterlsticas biológicas que Pedagogia deve ter
em conta. por sua vez: con titu1ção, a dependência do ps!quico-
intelectual do desenvolvimento oorporal ...tambem nQ sentido·d.a re ..•
lação temporal ,como no gráu do d aenvolvimonto: demente., débeiS,
enfermos do cérelJro, enfermos com perturbações do aparêlho de secI.,!
çies 1nternas -eanaaço e repousol instinto, vida sexual como tal e

- em suas influências aóbre as vidas d ~lltos os s~xos. Uma compre n-
são biológica "a.lgopenetrante noapermltlrâ também ter em conta a
boa influência.dos fatores do am:blente natural (cl1.ma~tempo, tempe-
ratura) e as modificações blo1églcaa internas ( puberdade., convale.!
eença, etc).ft(8).

5101_og1a !. Educação J:t'1s o - O contingente de conhecim.entos
que pertenoem â Biologia é dos rnals1mportsntó para educação fiel
ca.

(6) - Alme1da Jun1or, A. 00. c1t •• pAg.20.
(7) - Idem, pag. 21.
(8) --Dioionário de Pedagogia Labor, Editorial Laoor, S.A •• 1936;

pag. 4:31.
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Abordar~mos, a soguí.r , sot.ore .:"etermtnados de assuntos )cr-
••tenca:ates a biologia, destinac'os a 1"IlOstt"er a vtlraeidade desta aft,i.•..maçao. ,

Para seguir uma or deu metoâ.lca, iniciemos ,:,elo -estudo da li"'"

quit..:.tura e construção do cor po hur-, no, o ,-.ue éon:;ideral'r>ln0S de l"â
~ ,

ne1ra sueinta, a ·'re3Ar..to!1do somente ()S AS""Iectos mais interessantes.
TOIDPrnos de 'lca'a Santaélla (9) a r:~1da descrição das d1-

vi~ões do ~or~o humanot
" As porcões duras e resistent~'; que ~~!'vemà lê 9!'mação para

o corpo humano, de alojamento para as v{sceras e de apoio aos mús-
culos, estão consta tuldas por f;egt!lentz.!s duros t unf dos entre s1, ~.i.
dlata ou imediatamonte, formando o es~uele~o do corno.

:8ste esque13to )odc conctderur ....:~e di"'~~ldido omtrôs porções ou
segmentost

1"4 - ~:1.'onco
2° - C~beçe
3Q - E~tr~midaaês

O tronco e as extr!e'~1daccs sno as porções mais interessantes
oara a educclçã.J.f!siea. No primeiro se aiojam as vicora.$ helll~tleas

'"e digestivas, ,:ue torto in.:"luem na vitalidade or-ganãca e as segun •..
'~ ,.... ~ '"

das sao osorgaos de Loccmcçao , da !;rn.:de intêreSSê '''ara ordenar o
e:erc!cio fíSico."

Abandonemos s conti;t!la~ão rIa dí'?sC'1.'ição eneetndae paosemos a
. ~ .~~ ~ Aalgumas considoraçoes ~é cu~jtal lmportancla sobre 02 ossos., ,
J •.Amar (10) diz _t~e a l'orf"ls, aos os sos e va r Iave L - os .10$

~ ~ ,
menbros Locozaot.cr-es sao tubos ocos e longos, . ris~H;,:tlcos ou {luas!
Cil1ndricos, erxgl'.Jzsuc'hJS ne s e::t.t::cmid;'ld~s,"elas qua1s ;les se. ,
pcem em contac to ou §.2 .!!LU~culam;essas cabe ça s articulares ou e li-
fi ses são de subttâr..d,& es~~onjos~, formaóa de laminulas que ap;l'€lsell

•• :.., #, A '" ••tarn Uf1B (1i~po'3içno favoravcl a N~sistê!1c:1a. as ,.,reS$oes, leabr ndo,...., ..
como notou Culmann, a curva das ~ll'esSO'2S das abobada s •. A :õarte Tae-

, 'Aodia ou diafise e de tecido compacto. quase homogeneo e muito resis-
tGnte. , ,

Alem dos -3SS0S ~'-ongosha 0'3 cha tos, como p.e:. t o osso fron-
tal, a (tua são co::s~itu!dos do r'at:rta dis:'osta em l'mlnulas enlo-

..•.
eadaa entre dua s laminas com-ac eas e qu.asi lar'alelas.

, "(9) - vr • .Alc~la Sc!:taellg,F(~ucf)cion ?ü"!ica,Casa Editorial Beilly-
-Bailliere, Mrdrid, 1935, lag.ll.

(10) •••J.Amar - Le Matem,' HUinaln, 11. Donod ot u, P::'nt.~t, Editeul's,
1914, ",ag. 117.
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t ,OS OSSOS &Iresert m ctr~ct'r1et4eas ,ar n oc1cas conGsq\r~te!
•• •• A A

11:'! açoes 'lUe., x !rc('ram C'( brr- ~Ies t f\ t,!Ué ürm1t.en falar em uma
ada~tação funcional.

I...•rana Schede o.n , i et,il1QO nou;, diz· , O Of'SO a oresenta tOE
t; e e$i"rutnra cono te Lonadaa "'O~ sue, ~n-:\ DOU. . ma.!3 acluntel: !tAs. -

•• - ";, ••• ".t. . ••• ..l 11,Ire soes sao a'" oXC.. 'C::~0eB ~U!W.lC1êt]S "a1':' t:\ cons cr ueao \'O~ (j1.'!.·OS •

~S~~ aut or man i ~::'t~, tO.:r:ando como e}.cm.10 B a r t ã cu l ção Ja
bacia e cs ossos qt t:'! T10la '1ntgrferem, q\le> de${le que haja uma cauaa
que i, neça a mo' iTn"mtação - a s!,:"putaçao d um dos membros i-UO;t'J.o-

•• :"\",.... d -res na CO)l'S, f'. ex., - a Bl'ticulaçao e 09 OS!WS a~ !Je ta o nao Sé
desenvolvem rnaLr a ~l·t1r da E?~CU (~a o•..i\l·açâo. (12)

G11bert o CtH'Itl t < 13), sôb e ~ssc ansun+o a'f'X'("!1ontam uma eo-
_lanação que f·eroce ~(l... c~ .f••v 2'.L'. ~ ,

Dizem, fá. end o di; ,;0Cú:..'101"'or\,~.a. os sca , ;;\lê o dl~~1('m,·olv~ento
, -:lorfolog1co dvr. ObSí..•S ~{! ex 1 cs "ela._ "'rf1S$Oes oue sur,ortetn e ve-

• A A ,
Ias forçat"; de t,l'~JÇCO ~~uca _erC6l"1 sobre ele~ os muscukos e os \:.en-
dõe$ •. , ,

A grand raal ....ll~d.Jjcâ(;e d.:J s f. t0!l';'.i csseo e, efettv(1'!' nté, no.•., ~
tavel. " D os so - d1z~Aarey - G como ce r •...brania que ceue a todas

A ,
as força •. xte!'iore~, epoee-se dizer ~\o e squeLoto que sua for~a e
a que nern1te ter a s t'arte5 ba'lar.das que o rodeiam. ri ••

Na oca~iã;J AOnascimdlto, o 30vem sel" sIJresonta, n reallda-... '- ~ ..de, uma forma g~u.il "'rea(lq··tarla or h!=lol 1:1$ as unçocs motores que, , , ,. -
tera mais tarde .• :ore.n.. e saa rona $0 c. it;tl?J ~1:l esboço: os esnoe 8e~

lisos e iguais. ~'ó~'lals t ards , or ir.fluênci~ toe, mo'tmnntog ,c0l!
seQUalltelilQntc, r a s ~(;00D f.H';c.unicas - 'l"illCi Q lmante de TIras ôes de
8<)010 t. do atrZiC;ÕA~ muscu'La re s - a e:.I'ec ..1 u....e .in~nclf·s as de-- ~·;re"'SOC3 que o carllct?rl1.am. Os tigos anatotti$tas hav.1.am ja as-
sin lado a relação que G; iste entr'l' a h'noI·t~r ela das exeavaeôes

~ ;.das cristas oasoaa e aot('uei (~OS 4lUr'CUJ..OS que nelas se Ins re.
A arqui tettll'{ j. .t.or í or f ou ocr oe , b. ~c·rméle a dirf'<;ão as, ..,..

trab$eulas OSSE:" obedecem a a 10:3 l"'oc'lr..jcas. esde t:,u:i.to tOl.!:!' o Ro-d t, U~yer, '~/o1.4"", etc., tinham • ostrado a dip Dosição regular das
, A •

tra'beeulas ossea s n subs tune lc e.;r>nj0sa de
mo o caleâneo, as e ~fiisca femul'al e uUlt}ralt

cert s os~os, tais c,2.•. ,esta d:lsr)os1çao e f'un.....~r~~~o~ ~u ortodôF> elos OS~0~ e d~r1g1das em
um sentido determina~o.

(11) - Schede,,'ro.r.rr .•F unz,(.rundlt1fcn der Kt}r erlichen Erz1a: ung, '
Fer"'ln'nd 'n 'o ~""'rlag, ~.tt1ttgf.!rt, 1935, az ..12.

(12)- Ida pa~.12.
(13) - Gl1bert,A., e Ctlrnot,fJ., F1siot~rarl1a,vol I1I, Salvat Edi-

tor ,S.A., B~rcelona, 1928, )sg. 7.
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A trdçao C')D " ua d~ ;:'lSCtüO r~"'T.'csenta o ""a:1(".lo1 de 1cltante~, , ~em r laç~o a~ 0e~iosteo. Constituem um estimulo m~can1eo, na e3pr~
são de Roux. 'Tão se lt:r' t :, alá!:: (11~;o, ên det(>r"1instt sÔ1T!~nte uma

..,. , ,# •••ccororaaçao os.sea , .0 s Ca!l"\...<::!>n a ('111':> "no •
.É o que se conc Lue "'l;H't 1_cul"'rn~nc~ <la~ lnve ti~acões dê ROux,

Tornier, B1rsch, ,te ••• t Por ~ediçõps minuei-osa , demons t rou ..•se ·~ue
... '"a SU·, rficlQ de um os so e, consa'4uentero~nt sua fcrna, ao ec.nseq\l?l,l

".eLas de sua teytura, ~ que esta esna cond íe Lonada ,:,el0 traballto nlê-

cânico a que est~ sul·mr.tid.a. , ,
Sali~nte.l~: ('·1 bert e C', rnot que as trabacu'las ossea se or~..e.nam

,. ." _ , .IfJ

segundo as tra.ictoria, d(\ ~,res o e ~<J ter.eso da e sta t í.ca gra •..1ca.E.!
_ A . ~ ,

ta ordrmaçao r l1nha~ de ror ca tem a mesma crdenaçáo das trabeeu-, , ~,
las oc-reas; e s+a tra<:ada ta)lnat-::~aticallH'~r,t eomo a de um arco ou ar-
ttaf-ura ectálico!=l~ calculado ?era entrar l'!ae~trutura <1$ UJYIS)onte •

. Se as traçõ!:'!. e . n~srõo!'s ~~c;r~c e "'io ," 'L'1C1r'ns 01' Ul"'I ~r-
t f1eio e.-<"Art'l:ental, :,<or \lr!1:l slb'r!!çãc, patoJ..ó ãca , ar uma m.anobrA

••• '" /l1li ,..... #
tera! eut íea , a oi "'o!nç~o (la~ t:i".'Hbpcul.: .•. os soa s e a moI' olog1.a eon ••.
coní t arrte do os co sso mt:d.-1'L:.·('s \.,. ll'~r-r.a "flac~jI'a.

':x r1r"€'!ltalrflente, ~e e faz atuer sôbre .nnosso uma.o!'e aZo
ou mas tração, ainda ~u J1g~1ra, _sz à~sde vUé durante multo temi0,
.,roduzem-se as na í s e st ranhe e (!efort1sçoe •

I'Fick, (;L. íen , rJ,sr y, d~nonstL'Qr2r.l qlJe dest.r'.1jndo c(>rto. muscu« j

10"'-; ou ne r soe e . InC1...•iec...lld0 ss rÔl'çu!:. t.,tuo stuam ~ôs)l"~ ú Osso e via
, ,

c.e àesenvol':1r,cllto, l·~(){~~""'iea-setfti'lbe ti li for'ma elo osso.
,.

G],lbe.ct r (" rno t c l LH'1 i)_mf,curí.oea e> ~l'iencia d
\-v... j' ( br í t'ee--ae que nos an .tl81.S eacrn vor os , o rM!,' 09 a mas ,JEnI.', , ~o nuscuto cr otur í.eo ( Museu' o 'tenpor.::t1) tona um rrande de sem olvitnen

, -
to; de ta raane í.r'a , ~nas insE>r.-.ões óss'?as se acentuam e l.1S cristas, ,. . ..
05,-·03.S da ca Lot.e Cl'Uíl.1.una (I dEH-;,c>tl"olvcr.; l"':;luito; alem disfO, a çao

,." '" #I>mecanãca (! .::~t~ ·:lt1I!>TGSO muscu'l,o €,j-er ~Y.()O-~ê sobre a eonvexãdaõe .j;')

A '"cr-anso , tenóe a t or-na -J,o vl.ano r;, coneeuuenticmerrte , a im"1edir o de-
'"senvol" i1"19nto do ence raão sUbjacente. Dcs<i.e q,ue !::e saee.ãona um elos

T'!úsclllos crot.ú -'leos, ve1'l 'lc~-se D0sto .•.· i.o:i:Inente, UfilHo_s, ...osição l;1U!

to mais acentuace das cr ís te s de :i.nsprçÃo óssea e um desen' .•olv1roeu-
~ A_

to naã s cons âde r a re'L \.:a5 conve: ido fles do c .rclulv que ,.00 se encont ea,
lm;ed1do 'nelo musculo Concluem aouaLe s autore s , t'ue talvez quando
o r1mata, de qual se derivou o hCr.l01U) r0Z um uso m~n0r..de suas mA
~ " ,"\di bu1a~, seu ~ nuacul.os tem' ora í.s dimlnuiram ,la Lmportane La] a· com;u'

são eranlana consocutlva s) atonuou (li o cérebro suüjúcentü'poude 1#.2

J\nthc.·ny.5a-
intensamE:n te

mar o dcsenvolvtrn.onto qu~ conh~ccrno~.
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MR1:-l a 'iiante, Gil ,~rt a C,ü'nct .relatao um
-' -eo~ao de estrutura os~ea, det~r~1nada or çao

rcionou interess~~tee.reriAncia (14).
Lm um caso em que li uiárls3 tlblal 'ilavla sido dost.ru1da por

uaa OStl..10 ;.nlelit~, .:)olriel~ substituiu o os o Que .:;.'ultuva ',elo per,2
, A

neo , fazêüdv-O t> saa r ...oro \lU ellt~l1i.e ..:a sorí.s t1bial anteriorje.2,
te osso, destinado a 3U?Ortsr esfo~çç3 sU'~r1ores ·os que sofri o~

À ••

din.:'H'iém~nt~, aun-nt ou o e,iarn~tro, ~~m(:o::::\~~'ll1-=-ncia.de uma é clta-
_ Â

~~~ ~'uncional de ordem m~cQnica na í,a ~ltiva. Quinze meses depois d
o~eração, o 'erôueo de. t1naco a fttncionar como tíbia e a sustentar
o p~so do corpo, tinha tl'ip1iciJÚO de vlllur,!!, como se verificou pe-
1s. com 1ilração das .1"Sc1íofl".fies.

No e tudo dos ossos, umdetalhe 'lu1to im ~rtante ar
_ • {~ Â

ç o em educJ:iç o l.l.~ica e Çj sua roslst.oHcla.
( 5) u

J' • .Am:ar 1 cou31dol'·j 1 ng....nc·nte a q1.l0Sté o que .aqui vai resy
'''ida. Diz ~U:} a "l"t.·1~' C()L1·aeté, r'lo ":'I::~,~() ( da d1árise) é a (~ue tem si

, . -• Aodo tudada 30b {) ponto de vista CZll. ~__l<'!~~ncl, rlmciramente por
'ert ~~,m.~,'":lr,!.ltndo-se ,á '~_n3 '1utr')3 a'ltr,r(!)~ .• Ês~ ~ . enc:.ujzar'or er-
'riu-se 'de os sos lturncno':l os !"Iai <; frec:;eos ?oo!::1--.:c 1s e operou por tr· ....
- ~ • A bcao sobre pr 1Sf'!las su -'j.ci(')nt mp.nt bomogo 00S ~ o tendo 'r'" e 0.1.'-

çe de rutur-a o J:;~ ulnt~~ l" ••.•~ulta00=; ~
Osso 1nd1vid\lo Idad.e Dat1sjdaõe Est orço de rntul'

exemplo de modifi-,atologlca qUê pro-

plic§.

.....--...-~..-....-.._...•. -- ..........-. .•..--- ---- . ..-...•....•.....•....•..•...__ ._~-~_... ....•.."".
J\ nO:1e.., :;0 1.98h 10,500Feu:u anoa 'i:g
" 11 74 t' 1..}8à 7,300 u
1f -J 1. '?;r ·"1 11 '1.96 f "'70 ti10-. •..• J. V j ,
fI II to \I (119 6,400 ,

À
.J..u,-+·

P~rOíOO Homom ....c l' l.'797 '15 o~c u... J. , .-

u " 74 I' ., nu", Lt,335 II
j • r f

!f
1·\tlh.~r ..•, ti 1,<Jho lC,260 "t:._

ti 11 6'" ., 1 .779 3,]00 ")v

ft' " ,
• r·e!.)~sl.'..?t1(:_~,<.. ..•.•.·utX •.·;1, )01.' t,!·a·,;.~,)~ ( de 12 kg no afiulto.6' g

984a o -:ar::ot -m ;;;é •..la. ~.::;.c,et,·!r.Jlit1ãl;õ(".~ G.e ·';::.rtheim acusaa um
dlm1-nu1ção naca o S~_'O :~';!üinlnJ t:; ~,;:)\u fJ 211F entio ',ia lda1e •. o que
1;'et1 f'tcpdo '"\0'" P3Ut~1'•

,
e

. A. '" ...,.. -,. 6A !'6S:!. c;t~n,,;~;j ,~ '!'i.itu,·~ ;')1' t,)r·,')·) o 1 ~,o:r com r e suo e de 11
mais êl~vada que no caso '"g t'['~ção; eLa é LguaL a 14 kg , em rr.ádia.

"' ..•...•...
(14) - Gl1bart, A.., E' C J.nott ;')..;, (lb. eit. pag.l~.

(15) - .t\rrtd.l.', J ••, ob. c í t , t'ag. 121.



MINISTÉRIO DA aOUCACÃO E SAOOE

" -Os • 10 ""9 mo,'a, iCét11"- e <! ccrl'1o com a <:!'?cçao e a aI tura da aça.
Diz L indo J .A' ar \1U/9 'na r-~e.x~o t: na torção, a .t""~.1.st"'nci dos

6s~os loneo9 é aC1?e_eirla 1.0 fato ne sc!'e!:"çco~,. rito as 8guinte
ci"r3S ccnaagut i:'S '01' TJc'rr:rdt ~ -~,?!'Sl)res, para a C"'l',:a ~ eSl?lata-
~:.mto, a cont ar da 'ri:'"'r.1.ra f!'<..ttuJ'a:

- .,
Individuo

,
Cubit ..) "l'e ur

5:>5 1.-;(;0

1.lCC
300
310

550
3'10íoo If

---- -------------------------------- ,'')t:\ra ,Js~ar.?r cor. '.€:t3r:wnte v p !Uill' sao n -ee..."sr1os 2.900 kg.,,elo mODOS 4.10C 'ara' tlble.
t'l:H~S~r()~ !,l~""·rn a ;;:1.~nr'.nt: ('1n.sJdf"l'eçÕes sôbr 0$ núsculos, ele-

t1!!"ltos de l.M,:",ortância C3,Jta:_ on ecuca~~') 1sica. Dishí:HlSamQ-nO d,
recordar. or, asc;nn:c:'c; da nat1.:..l'l sa >1010gj C~ ais ccrmns .ar aboruer

~ y I

!';.l !:'!C~~1.lm~n~j ca l1C :1'Co os O~;30S, a runça o e . a ra o muscuâo
una cond1ç"'0 que ),:!(' '1:0 -or e í ona os TIv.,lr.ore.s .r~:sritt,dos .. A ina ti'\l!,
da~e, óet!':r!.'!1j,nr.,~a e Ia :'''~ll<:a, eLa fcr.:rfi cc t.raoo1.o, nelos hubi ••.

t' . ,....1-~ •••.'·1.. ~I"""'''l -,.....c:. _. ,-'j .....-.-. ~. A11····:1d -'or ~vt ....n ar1."":" ,:u~;~,' J. ~~, .l.t1~,,",UJ.-;» a, ';.Ú(.I __ .C ':i0,:~ que ~- .•\:" .,I\J-

ri 01' (16) a~fi:' ,"~1'rwial. ft::ttI',)~ 1,.••.1.-~~C, tornam-se ~rou:::o~, !.,olcngos,
atô.1 O~, 1.n l' t~· .:,~," «cn: 'rr"" ri r1rti.'<:;;,,\. conr~('\1~, te~~nt~, for. , -

• Alo 'I> '
ca t.msct~lar, a ca a 1 ac't? dl1 Mer'1ntO:':t ar-se, a re~ift(lnC aa r G1-
0"" "\'" ar tí cu .~""~~,.:-~,' ',>" "--1"""'<'>1'" a' m~'''t·i.lA", .... a ·:-o"'ili~"'.:IQ'-'. .... ,",". ..~ .1 c.;. rl ••••. ~~.... ~ •• .it_~ ••••••L• .J..:Jl.o4. -to, __ • .t, •.tJ i •••..'0.:"•. ':J I l (,Al.i- p ~-~~,l ~,elimina m~l 08 r s1~ucs

, JO.
:,_,~-:t8b·~.1~'l"(! :-~ ..o n.erio.r ~?"c,r~o !,,:1;,'~'.l1:.iI', o ;;;l'l1..:I!'i10 carbcnico
;:'9 ac urru Ia no ~,a·,~\..~, a--('i ta..j "cc' ~i 08 C nr.r 'o; bu:;.,b·r , a-

dos

; ,
,:;(>lere'1' ... o r~ trnc l' s ira t or í o ,"

j# - ,.",.A ati:l ~n''i, oY<,:LIl. "t:1 ) r.11(1~ 'n~oe-ta-se ,ao o sobre
tua !!'orf,"l,gia ,o:nó-tam éril ~o~)r:~:ls: .hh"ioloíd::l. À mcr'if'1eação moI''', , ,
foloc.;ica -r1nci 't! 1. o Cl'::'"C;"', •.•..•••0 (0 :t'J~'CU)o, e:rnças ao crescimen-
to do ró'.io t~('ir1o !"U"'(,u~-'lr, 01' hi'P"'rt·j'c.•ia V01.1:r:t.r1ea das flh.-as.- , ,O '1ue oca s í.ona , "or sua vez , o a~:·.to ÕQ, :'unçao do musculo

. .i '::1';;" êo f C?ta,lr1-jr"V1, -1~ter~"':!.r.;"r"Q '.,.,10 1:lc!'~'~(>ntoda circula-
'Sã.olocal, eo ao t~.!l~:'l a ;;e~' ,-,1'<.1 :::1 ton~cL"!. de rausout: r, que aeel ..•
ra as trocas nutr~tivas.

(16) - Almeida Jun1ar. t A., ob. c1t., ag. 421.



i1esgc.l, it;:-·,.::C ')1" :\lTr.r~r'n .~,-",,:"'j':',-r,f!i::-. \~l~e U o aí Luxo ssng,~i-
; ~ , -nco e::u~e!;ral'o e CI)~l.C1""t;.·- "n- ~~ 1?:I1:,.·'r.ol ·pr? Q ;r'}d'lça.o Ca hi~)~rtru ••

fia.!! Êsse a íLu....'o aagu{neo qxagerado é s:<noreionaco -pel realiza ..•
çüo de ill.ovim~:;·'':c~ lUC obr f.guem os a\l 'd1J0S a oxecutiar f!randêS ê ..em!.
s0es, os:d.m a ti~.;110.0 n C.1!'c llaçú..). -3 a e.>ntra;;ão com esforço que

I
I

MINISTÉRIO OA EDUCAÇÃO E SAÚDE

•..
c)ntra';3C:; dos xuscuãos exeQutâ,

da <.~entJ:,.Jd S liL.d~\,.3 :-':.JhHvgicQ3, •...~~:·!.::lU ;;vo .•o, liaO aum-nt.a seu
"lr".. I ~vo Iume , "e"'se lS"C noc Ilm::ul.tl'jf" «a 110

(;:-; '11"0"'.:10, - o c: afragna e 03- ~intC'r'l,;vsbüs - 11~ ::;00 SU..!1'0 (1~1r;C('t')3~ (' ··bcr!3 fu=-.clc-nem t.oda ti 'I.:!
da. " ,.'unciona:ts co:::Jque o musculo e beneficiado

A Afvrc.;a e ú UUtO'lr .• \.v da r eclt:tqn

....
êD r:: ;;.i.; t -",...,i [' : :? j ;~;.'> 1'11 ~.l,~::::..~:u:'r lrln ~~el0 t.r- inan.en- , ~

J:l•• lnuif' -J .~ ::,:.'1~lbi.lidade do nur cu.Lo a •..
~ao

.l a 1"\. ~ ,li.-l m~.1fl~ l' a. q U<~,
rut.ur a {I.OS muscut os ,

J. Am.'!'r (1.~) ·'~nc.it 118 O~ S~:jli<1.t~,'

contr~Q.~o. (A 1-ncida Junior),.
f ra ti;; o~~OS, ~~.~P~cs a r csistência à

., .•.~un3ros ~ 83.0 res eito,

r:·e.c.J

-----------------------------~----------------,-----------
1.071

: ;ulh·-:..'

3{) . r.o-

74 \I

21. :1

:.• 01'

0,026 U

fI C'I7 H,,' .'-

n. O 1 "w, )LJ

-----------~--~.~~----------------------------~--~---
- .~"'"nao :t;c ex~ccl t"m t~l1'1. tr':l(1,~~lc.iti a ir1ob1] 'lzp.1' •..se, mquarrt o ·lua as qu

'"traoali'1am tem. S~.\13 mo i'1An~:cs l'c:;I'ilit&., O~•.
; , ""

Ossos ,m~flculo5 e ~rticul~H."o;"?~. co:n -onen+es nrincipai.s êZi s é~-

t.t~' - ~., t' jI' •• dJ.' m..•.na "'e.:; v cor" ,0, '~.~C [·no, . .')1l"IO c.< t;.',::" r~en e 01 ase.no s <)J."g 0$ e
, 1\ •• '._..,~

'!"r} imtl 1 r a>.rb.L1C: ~a ~J~' ci -":"(;1(;;.l'f::l, 6()~ e, ;'rciclos ;..1SiCCf; foram m !l
cãonados e!l' nO•.80 r.>s t.'i,. I ~a 1 ri..."1 1-'" ,nr e construção cio corDO huma-
no

(17)- Am.~,J., ob.cit., ag. 127.
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r~s, os ~0! sent ~C~ ~ da 7Qnt~rt~.T}~?
qU~I,jO se aprf ~ljL .•r..r. (F·or'ttm:d,("'d.os tJP

As funçt.1 r.nc r-:t ".~~~ c.: ríP',"r.' r ',(Ir (~.!.J:"ate '.ar:t~·s
da ras"}lra-;ão, 'a c l'Cijlof·ãe da. iniSl'vS\gão, eu a óde, com

na

...
excer;ao

,,~ ,.
cerrtzcs cs r=brc t s .• ~ c t cnco , Todo f) .' pi:n"~lh.o (~.19;~·~t1I) enta
arte inferio:r 16 t~ tronco. 1 cabava M\eert'~ os ór"'ÕOE\ (H.r~to

. .-,...... ~r gao« sr-r-ac neue ãenaéo

{·eet,,1S que f nr.er-e ':.a l'l,\ na í ~ de ,,:rto :> nn~ •.10 0studo.
Estn.dame s ....:,~a.,"!·:Jn51.d rt-,:0.: s se, f _r~ô;~.An\.,·io cr as ·i:!~nY:o.,

estu. ia""C" as !1' ••.7 _, llC,r .. ue .~~r S 1".1.:J.,:,.:r ,'11S11'\..· humano •
.'-U O e~tl~~O 6 carta lndjl':}{luo nst ure I ~em dê abr-s nc;or as

suces s ivas ""ases r~a sua forn\ar~0 ,.~ !.L $~ t ~e~e~vol ..•'!~'!nto. r er!,
vSr' v t1:,o tal ql.lsl ::::1fl aos ol,~,t.:!s õo obse r vadr r; :reduz-
-se a 'zstudar .:JT1 d.:'·'·~1t..) ::.1 '.~J~. s dd D :1. t:;pcia do objeto.11

Et'rardirl.?111 0[3) c t t.a ~~~E "rp...:ho· Olil.,·<"lr~ -,~Çlrtins ,'ara
...~t 'ji/ ar' ~q:l"'l'''' a . í.r ar;nc. 5·..
;:lP'l ~n.o m:ll~atl••• on .::. t, i::-J ,;g~L'i.

~S·l1.H:~ .lS 4i1 ..•••!3S no.e !ue "a~"~;Qo or-
"'da dl\_r~cs l~adas, ta.b m c~areada

HelieibiCllogie.
:~(l1antu í::Hpele au 01' oue o c 'c'sci"l1ntos rio hc em não s. 'faz

" 1" rol"I' i: .'.. b •• ~', , ..>--

';1)':\ .:.:ld.) .•10,';.) ~.:~'·'·;ei:-,l;]:!to ooc,o Sé!' du,lo, triplo ou mais, relatÁ
vamentE" aos an ")<-: 1'· Ci.\'>;:--tf1>S ~

~l'~~~t,l~t('''1) ·l··:'''('''~!,; (j'~"-J .: C:"'c<::('i;-'r:-nto t;Jr. 1 ~':J :'!hli.'lduo "i!

, .. "" ..
110 o u10 fe"ur "'do. -:.t.r; L ::rr;us, e1\\ r(' it·,l!t-i(~a."~ t'': ~U3. r!.. ..;,"C}lêl ~

ond& se as estur1at
~;0r~u1nJb~m str 1 S

1""·:,ntt:<,claC.sifi.cou as l~is do àesnn'fo1.~i1m~ntl')on quat i-o GrU?OSI
., A •••

leis ~,ube...·tari:~s leis u::>c:;a.lternc.n~ia<", ~113 .•;JS r ro-,orçoes e le1.i
daa as~1~etri3S.

,J r:v , \-. "(_ (!1.li C "i. [i t:ude.l 05 f'c-
'"n"):n~~no~.do ~r'!:,: :...'f'!. te •..

Pa asemos e. '"C1IU"t('!·"4ç,,~r;, ~!n~ "··1.:;arJr.e "~:,,!!.c.;_..
'b!').' .ar í.es I lU A estatUl'i;;t deYf2 a maior ')arte do

(19)

- ;,"r3.i:'1..:.1~':'1 ~., 3...:.tl.;Ql.,·_a, Li;).'-=-. a.a 'FJ.~;.:m.clsco Alvas,ri0
de Janei_~, 9~h, ~&~.255,
Testut, L., '1'rnit~ d t r~~;omi\1 }ft mlline, Vo1. r, Gaston Doin& Cl , Paris; :928. ag. 41.



,
S-.:U <::esar:','C'l1.~, mt;o ...•nt.e s ela uber-dads ao n.ambro inferior, a 'os a
mesma ao busto.

29 •••O .•.r-oee sr o dê alon~.<.n~rlto '0re ~O!ntna aY'!te.,; da uberdade;

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e. SAÚDe.

o f'roces.o
7:0 _
./

,
osseo (i~\ enr,rOSI-';1;.1J'Tt~) clef,Oü, d~la., ,
') c r :.qot..-,t ní.o A sobr fo.tU(1C OS560 .sntes da ;.uberdade e

1~r1nc~·-:.almE'ntp mu",r;u '.!lr. er.noi3 d~ 1. I>

- b) r,~·-i·~das f.•1te'1'r;~n("1ast J~ - O {)~~O longoe-ngros::;a e alon
da-se .;:üt.. 1'1at\~;Ldl>:nt e r,ão sirlultanfll:l!í)-l.t.. s intervalos de lon
E.~qnto 8;0 ut511~a1o ,ars o en~rossaDento.,

22 -, t"üri·::;;Q<S \~e ':1 J. i viaa{i. e ~e r •.spouso que se sucedem se-
nc:ntr:! lm',.ntn no era ""ci'r,er.to 'Ô)':!. or\l'):.;iLl~tltode un 05:.:;0 10ngQ são eOll
'f:ral.':ti;<t1os ;,~lo~ ,.Jo iS OS:3CS Longor on sr cut.Ivo s de um 1:.2' amo m;:,)mDro .•

, A • .••

'''ntas lei. .. das a !~p':r~dnCH3 "lU se ;)(,JJ m charrar' tambo~ lei
de bá(ltcula (Gillet), ;;;5v 1)·,,~aan(7as-:;ôbr. 0 ...\;1 to f"O cue o crescj'!j!Emto

certo ~ de

.•uniClm~nte
"'. , '"s\~r·::e t.ç,t!&~ n<.t art(!3 rf( ur f'l~r br o ao -:1~smo t r.npo, t=ias
A. ,e,)o~:;; \.•.:n s _.'t. "":1 i.t:,/ U\;S •.,B ,;81"0;:'0. 1uand<1 :.;ob:evem o eres •••.

_ A

um c.e s:.:; df),~c~'l"'oLve=se Oll' largura
cre~~1r ~n-o 1rrpgular de

,)c: 0~,ff)'(urt es \~5S,)S, e conse~:uent'E'm~ntef..•
Cone Lua- se CUf1 üS nro~'\orçoes do COl~pOhu .•.

(.0 cor "O

~ ~ A ~
C~~: "'1'O--'(')!'';0'''5: 12 - r: t:".\t.)il1 tres fa,'3es na ovoluç o

!:.i ..('85:::: .tE.'lél", e La s rrc' >:r.,1€?2 ÓO c,::;·· ..('i:"~}nto e da 1.qt
n -. ó~(';\C,. o rla ~'n.t('J\:Clr' ia ~ a ")r1w~ir~ f a$~ se estende

ce :1a"r:!~C·:E::'tt.)el)~ ~- i:: ;:;T.· ': ~ r s )~Ilwla (os t ,.I. "'; .\'~ :",I..1ÍnzEl e a ter ....,.
:'~irQ '.c.:; ".ui"1.:~· at-e Q drdi. a. '.1' ta., ~

22 - r'~~d~ a €··O~,3 (10 I1Asc1mp"to :,:t,.::. 8 1d~de adulta, caca seji,
msrrto te;!! a sua .» ane t ra '~rf> 1'1:1 ,e C:'ll" cr t.ar= se C!ú llclac;ãoa e tat,2
ra. , ,

3~ - 8(;; c ac ...·C'':c<.ll::t "l!'o·orc~o"".ul_ !C" e 'lor eo ~a estatura, ....,!
'" .,ra UIn s;;grn~:ntouo cor o, el~' 11':0 ,: lnf 1"101' 8('e o segm~nto situado

•
) , ...

- ti !ts1.!'; tas a~!'i'1t~t ip. s - 19 - l';xl~t, ntr<!" os orgaos bi-
;, -nàr fos a~d."\"at"'· 4_:1 CO"Zrl.'''f,t ..r. f.et ;'m1mêa pelahi";:lf'rfunçao:s ara o,. .

destro o membro cU',erior d11"f' ito ~ :nu:i..s longo e mais grosso, a es-
n~dua dir~itn mais h:i"e, "''te., car-cct.er-as que pas sam para a esqueL
da quando :;a tI' ta ó? um !: ':'nistl'O(~eC'tro.

20 - A ev-oluç-o das afjsim~tr1 s norma1 dos
do tronco progride através das idades, e s nt1do
mento, mas no mesmo sentido da função.

".... ,orgaos b1narlos- e
inverso do ere 01-
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" ..
39 -'"'JQ ';.nJ1 tl~ 'UO d~ ..;trG, < >311 or tOl:'tda"'e Qffi eomprirnento e em, " ....•.

fros»ura, _...ue est.a '1 '!irei t.~ 'iar a o !'Ii',,;nbr8 s~)€rior, tem r10r sede t

muitas vezes, o m~1"lbl'oin-e"!'10r eSI!u13l'ÔO, o:,\uodet"'X'min!l uma ..uno!,
:":\~

atividade unc í ona.t cru".ada."
:-ara ~)l~ndc (20), dev J- c -:·mt~V1'?!' »o r ete!icir::~nto o comnle:xo
~ " .dos ieno~ nOJ -ita1s de or~ m ~orio~-l~ico- 'slcoloLlca, elos

:).ua1 S~ T,a.:sa. da 'strut-1ra ';;! do 0ím:nn: smo do re cem-n ae í.do ~ cstr);!
tura e ao cina!ni!'J 10 do :~on:~lTlarlu1.to, do àp er:\Ju1.~:ir·:".nto com:olato.D1

. "zer '::"J<.ncc '25Se
I'mais (,;1fie 11 c o

,
r oce s: o s vol ut í vo se ;)OUiS dal H{)J..· uJ tir~ar'ot e hoje

~!.~ ~-COC0Uü 1tjrc.r:'·~'nt~ UOE c ct '.'~i,o"Q!j. Certamente
c ce s saçao do cro~cirJ"nto r : crgan.í smo cor sü':eralo como uma unida e
, , - .• 'ft~.!. --!",;d (.•.u:'C(';l) Pi;,t) zo c.a n :);:1 <{\':In~:c te', nn IH ap!IWRntemen'&e o aumen •...•.

te da ~stü r.ura , C qnc se ·'s.;.'::.lca ...os 28 t.!l' S apr-ox 1I1a(un.ente} no
'"hO!'1er<,e un pouco na í s c ado !3..Jmulilel', C<J!.1uu í.t.o nencs , quando $.

cou')'I-:-ta tl Ch2~ "<-1 cr l se nUb~l':Jl. ao 17-!J~ anoe , segundo Godln•.
A

F.fE"ti~i@'~ -r't~~ f'enomono s Ô •• cr: sc Inent;o !;Ire largnr0. (;.0 esquele-
.• A... ' ..-'t , J" C"'icnos t, , CI'f' -clr'_p'('c vo Iume t r Lco ~ 6e nmt~,':r:l;O:-S }'lotf'olog1ca.s, ., ~

de al gur s or['t.c~ COMOt..l~ ','flndules ;~n!tt'i!.,,;, {1 cOl'a~av, certas gl~n
~ ..• ~' j i .•. .I1r : 1 ," " 1 "cu.ra s enccc i ana s , o S ""venfl I.L l.!.E'?l'C .• no lo:(~'r~,a s s: .•.~ n: u as mama ••
rit.1~·Di! r;ml\-,:.r, sí.c , , -,,'erL. can-se êI.J.,da c'0:101;.;; <.0$ 28 C' talvez ('OS

l!O.
li

sideral' .:oí s t\sp~ct():3 d') :''3,I-:'.-:'eTICJ:
; -do cor-po ~ a corrt í.nua ~()(Ü' j aç'.;3o

uuí. , ~e.cmos ccn
n do erc cc í.acnt o \";a illa.S. a geral

, ,
('as Tiroi'orçõ"';;' st o e, o c,,"esc!

"lento "ITOiriam,'\nt~ l-í1t~ ? o Õ;:.S'n·'Jol,,:1.:!I:'l'lt;,'). ,\ lj.'JiJSa cor oor a'l, auusn
, . -

;

ta, enilu")nt':"l a ;:.atC"r1.a a ....unu'í.a-,a nc org;"l1Ícmo eU\. cresei,'lento 50 di.!
, ~ ~

tri bu nas vs r í.as +ar tos e n:l S var Las {,a.i."eço~9 de com. t'Lnent o, lar .•.
gUl" é nroi'undldad , :1.otcr:ninanó.o. a as Im , m~diticaçõ~s fie ·.l"oporçã-s,

, ". '" ..'" .isto e, alI cr encaaçv ,J~, v ~m')r~ IThÜOr23 do .n.r , .ue o l.1is taneiam cada
folurae1 .,. (. - • ~ ,. 1vez Ja:...s ua rorua (j \ l·eCe!-.~-u.:.s~~~o,G1,Jrox:.t."':j"lo'o-Re,·tl o

.:leIas pr-opor çêos , do CO)"'fjQ acuL o.
lJe!l(se considera 3 ],(;19 iU.nOcl! .•aon t ';'S em au. oLcg la s
1) A 1e1, rormu'taca cor Viola, no eutugon í.smo (mt.re O deSén-

e

'Volvimento morfologico e o cre s c í.ncr-t c ..ia uas sa ,
" -.;- i'"~ b o~~erenc açao das3(gundo esta lai, o aumento ponderal

pro lor Õ€S cor-noru Ls C!9 CC'fI..·..I()xtam, ',0 u~· r! t cr~sciMento, em r laçio

(2) - Peude , iHco1)),8Cif'TizU ':cll~Ort(\./:.nv:si, Dr. Franc~scO Val1ar:H.,
Editore. Milano, 1939, pag. 11.
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":lnvprsa: quando taal s tntensf! for o aunor.t o da massa corporal, menos, - ,1ntensn e a ni,r~rf-nc1a~no ~l);~ ~(.rF1as; r e c í.pr-oc ...•morrt , mais esta e
acontuada, tanto menos cresce a na ssa .•

~ , A
2) A segunda lei auxo Logtca a a chamada das a I ternuncias, de

Godin ( jÚ citada untes), ce acôl'do com e 0,ual ft:d.ste, no crescimen.•.
to, una altcrn nela ontru o despn'Jol,ine~to em com u-í.nsnt,o e o de-,
senvo í.v.íment.c em Lar-gura , tanto do corpo lnt iro como dos ve r Los seE

'"menbo s , e urna a Lt ern-inc í.a entre o s un.r-nt.o de um segmento corporal e
o 0.0 scgm?nto colocado a Cir.13 e <:.t bél Lxo (1(J m~muo. Aszim, considerando
o aunont o dos membros ll:feriorcs c ,:10 busto, quando os primeiros Sé

alongam, cininue o aunan+o em COlrl11rilnentodo busto, e v1ce-versa;
quando se alonga a ps rna , dirr.inue o aun=rrto em cor:r-)rirn~nto da coxa j

'C;~l<.lnc1()U1:1 s sgmerrt o re 091 onga , d mí.nue 6 aumerrso em largura do mesmo •
••3) A terceira le1 o-uyolO2;ica, for:",ulada por Pende, pode deno-

I' .
minar-se lei ('ta ati"l daôe rítmica e equl1ibraOa das duas constela-..." ,çoes hormonicas morfogenet1cas. Copsiste DO fato, bem demonstrado

I'
en, endocr í.nc.Lor ta e r e r Luen ta I e c LnLca , de que eYlstem; no fim da

"v16a fetal, dois ~ru.os hormonicos, d03 "!,uais um f::lyo:rece o desP.'nvol
vi:er;t:) ·jn "ida '~eg2tcttiva ú :r,.?!·olll.lt'v1:l B o outro o dfL~nvolvintento
das pr o 01'("0"~ i) 5 s vc.Luc 50 fla...'onras e t~3.rr,bém a atividade funeio:'",
'1al do sistema an:h'!l81 ~ ':1"'lJl'O-')qj':j 'ice. AD ....:::1mG.Lrogru'9o, ex ito-,ã, , ,
nabo'l í co , .1i.'rtencet11 o ti !t1(), a cort~'< 3U ..I''3rT'~n~ 1, as i1.ota~ pancreâ

A , ,
t í.cas , o oa ço , to os O~ ho'rmoni o s gO!~.g':·0tro Lcos (la '11"'0, ã se , todos

t. 1\. • • I'o.') L1::;rt~o.n08 g:-:n1'tai.::. i\.):, ·f,·.lf.fl0 t{,t "0, ~. cito-catabolico, perten-..,.. ,
cem a t í.r-o íno , o ho rraon i o o c r jSGi'l.JL (;0 ;1:.\ hipo.;~ise, a adrena l.fna ,

*' '10# '" Aa ara i,l?' )1<10. ;:'..\:3 açoos : .' ,'\'IO'li ICe) S 0U .Ji.:.llHHlil0nicas .\~la intensldA
.•.

de ou ')810 ri ttr'o dos oc í.s -=,:u~o~;!iDl':U'..J1LL,!OS worfore,~ ulac1ores, imaf'J.
na ;J<1nde qns r o sut ta a nOi'tna'U(l~'\(h~ ou nn .>H'lalidade (lak r ela-;õ~s en-
trG c enesc í.ment.o '9 o thJserj'"olvi" <-=nto ('Jci de Viola), a normalidade

A

ou anormalidade da s a 1ternalwia '3 r1e <1'11t')p.nt0 entr~ os ~randos segmen
tos co~~crais, entrp o ~owl~i~?nto e a largura (Lei de Godin).

- 1\ ~Se excede é; 1 unçao C.O t:;l'U -o horH10n-1 CO exc í to-allB boLt co , e 1n-, . ~ ,/' •..di ví.duo a ;"f~~~: l.t -r s U!li'{ 'l~e ,tu:~dc, ·I.cec·)ce e 1'3'}ida diferenciaçao,
(!a i'o 11l:.t, cem masse cor' Ol'!.Ht de '~i.J'!:l.err'v;;" En ambos os casos a lei das

A ;

a ~t~rnal:C la , :,' ru t r·i :s~ve[Er1i1.
"A t-'ig. 1 r.1cstra o r í t o o o cr e sc í.n=rrto da estatura, segundo Q:2.

din e a Fig .• 2 os alongQr,1entos suceas í.vos dos div,ersos segmonbos,

]
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Fig.l

Obedeoendo a orientação traçada por Berard1nelll (21) estudJ!
mos as características dos p&r1odos que Pende distingue na e voluc;ão... ,.humana. e que sao em numero de onze.

10 ner1odo - E~oc do aleitamento, .rimeiro ano. O laetente
normal apresenta um desenvolvimento ponderal exagerado em relação à.• ,;d1ferenciaçao morfolog1ea pouoo pronunoiada.

2Q período - tt Turgor :Jr1mus", 'lr1meiro crescimento em largu-
ra ( do 10 ao 59 ano).

O tecido muscular se acentua, a marcha se torna mais segura,
os dentes, a maBtigação e a diferenciação racial se desenvolvem. O,desenvolvimento ponderal e mais intenso que o da estatura. No fim

Flg. 2

( "do )rlmeiro ano e 1nlcio do segundo provaval que haja um surto
~ , , ,funcionalde algumas glandulas endocrinas (tirolde,~aratlro1dest~

(21) - Berardlnell1, W., ob. eit. ag. 256 e seguintes.
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') -Póf:tse em r~laçao com o desenvolvimento dos dêntes, da marcha ê

da l1ng\1<1gem

30 erfodo - nprocer1tas primasfl, pr1.rnaira crise de aloflgame.n
to ( dos 5 aos 7 anos), também denomimda !>EH.uena puberdade d Pel!
d ., ,O corno de alo~ga e aP1na, ha um certo emagr~cimento normal;
apenas o rosto conserva '~inda ~S fornas a.rreconda(~as infantis. Ne.§.

( ."te ~er~odo a dlferene1açao mor:ologica e mais intensa do que o su-, .
mento ponderal. Ja se nota. alguma dlferene1açao s-e>.ual•. Nesta .idade
a silhueta indica já o que ala s~rá no adulto {Godlnl.

4' perlodo - ff Turgor Aecundus" t crescimento retardado (dos
8 aos 11 no homem e dos 8 aos 9 na ~ulher)., ,E um novo per1odo de dosanvolvlm~nto em largura. No bo em o,torax s alarga em todos os snntidos, a musculatura se desenvolv ;
na mulher a bacia se 1l1s1."ga e a gordura s reumula, earaeterlstleámE!!, ,
t t nas coxa , na nadegas, na espadUa, adquirindo o cprpo as !o~
mas arredondadas femininas.

,
5 :>eriodo..•.u Proceritas secundaH, segunda crise de alonga-

manto ( dos 12 ou 13 aos 15 e meio anos no homem, dos 10 ou 11 ao
14 na mulher, mais prococ mente nos climas quente )., .,.,E a cxise da adolesceúcia nropriamente dita,re-puberal, ca-

I!r:.tct.-:-r1zaoapor um zoa"iôo e brusca crescimento em aIturth Aparecem
A . ..os 'rlmeiros pelos no pubis e naS axilas, a voz D'uda no homem, 08

seios a~ontam na mulher.
Há neste :Jer1odo, n fase infeliz" de Pende, UIDa grande insta-

b111dad em todos os domínios ••.nutriti"Jo, e1rculat6rio, nervoso. O
"des, rtar da vida pro'r1amente sexual aoarreta o romanticismo, as

fantasias. o sentimentalismo, as inclinações ~rt{st1cas; as preOeu-
'ações re11giosas,

60 período - tt Turgor tert1us", puberdade, novo desenvolv1men
to em largura ( dos 15 anos e meio aos 17 ou 18 no homem, dos 14
aos 16 na mulher). O crescimento em altura se retarda, aumentando a
largura e a espessura, os mrtsculos se de envolvem mais, cresee pri~, . , •..c1palmente o tronco, o ~eito e as espadu8s se alargam. Or orgaoa s~, ; , ...xua1s se desenvolvem e ja e poss.ivel a reproduçao. O sistema pl1oso,
as unhas e os dentes se robustecem.,

7~ perIodo - Em que se completa a maturIdade sexual e o deseA
volvim nto em altura ( dos 19 aos 30 ao homem e dos 19 aos 28 na ma
lher) •

A ' ,~ste periodo termina eom o apar cimento dos quatro ultimos m2
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lar s ( dentes do slzo). H~ um equilíbrio das for as, um e.p~c1
d consolidação do '''el'lodo anterior; os carscteres s uaia ê :) t-
i lçoam. f o er{odo da virilidade e da f'mln111dad 01en B, de':1$n-
dendo do uredomlnl0 das glândulas gen1t Is. Dêsse 9redomÍn1o tam-
, ••• I ,.

bem d correm modif1caçoes neuro- ls11.'lu1cass ha o amadurecimento men
tal, a ostabilidade, a unidade, o e~Ul1!brl0 do caráter, em $Ub1
tltuição à instabilidade ,e di soclab111dad psíquica da época luv~
nl1.

80 gerlodo ....u TurgQr quartu It, nove desenvol v1mento m E.
gura ( dos 30 aos 40 anos ara o homem, dos 28 aos 35 para a mu-
lher).

As formas se ssenta definitivamente. É o ~erlodo da ~lrll!
dade crescente de Lucianl. É a tdado tronal ;le.ra li mlllh r.

~Todos o dia etros de largura, inclusive os da f~c aum nt m.
90 ner1odo - ••Con~t·'.ns oetasu, nerlooo de equilíbrio mortol~

gleo-runcional, e ~ue vai dos 40 aos 50 ano para o bom dos 35
aos 40 ',ara ti mUlb.r. Duran 5 a 10 anos há relativo equilíbr10 0l.~, .... ~.ganlco ate 81srecerem as mod1fleaço s cl1mater1eas que constitue
um quadro que irá caraterlzar o n r{Odo seguinte.,,, .

10' - Pre-ellm teria e e11 terio ( dos 40 aos 50 para a u-
lher e dos 50 aos 60 ara o homem).

", .••• #E nec ssarl0 dlstingu1r os fenomenos pr -vl1materico$, , , ,do climater10 ja estabeleeido. No pre-climate.rl0 ha uma gr nd,tabilldadetaboliea (crises de emagr cl ento), lnst bl1idad

doe
lns-

do
s1ste nervoso ve etativo e o pslqulsJllo. ap recendo vi amante jU •.
v n11, entusiasmo, amores elupuseulares ( Berard1nel11).

, , -No el1mater10 ~a est beleeldo ver1fiea-s depressao do tona
nevo': P' {quico, frieza sel(ual, astenl museular, ete., expl1eandQ- _

A ~,'-s.e 1'.) 1a decadene1a funcional ~le algumas glãndula8 Qf'docrlna.,pr1n-, ,clp 1mnte da t1rolde e da h1pof1s •,111 perlodo - Senib11idad (dos 50 ,.os em diante . ra a mu•..
lh r e dos 60 1sra o homem).

ObserV.8 uma 1nvolução progressiva) 18 ou menos lenta"de
todos os tecidos nobres, com desenvolvimento do tecido conJuntivo e
suas variedades.

Engelbaeh (22) admite quatro períodOs na evolução do ser hUlllâ

(22) - Engelbanh, Wl111am, Endoer1ne Medeelne, Charle$ C.Thomas,
U.S.A., 1932, pag. 226.



MINIST&::RIO OA EOUCAÇ2\O E SAOOE

,
mano, sob o -cnt.o de vista cndocrinologlco: 19 in~'antl1 ( do nasci
D'l:ento aos 5 anos), 2Q ju"\~enil ( sexo r m1nlno: dos 6 an: e lê anos,
S&,o a~cul1nol dos 6 aos 14 anos), 3' - Q·01 seente ( sexo femin!
no: dos 13 aOs 18 anos, se~o masoulino! dos 15 aOs ZOanos) $ 4ft, ,adulto ( se,o feminino: pos Os 18 nos, seyo masoulino: 8.0$ 0$
20 ano).

.1 , '"O rlerl.odo infantil estenda-se te os 5 an04 t durante toda,1dad Jre-escolart como e considerada. O anarec1mento da pr1 ir
menstru ção na mulher e da )r1melra em1 são saminal no homem ~.
c m o intcio do terceiro )er{odo ..•a adoleseência. No sexo r mlnl. . --,. ,.no aquele fenomeno 8!lareCe aos treze ano , apro1:1madamente e o CaL
respondentê'ara o sexo masoulino, no iníeio dos 14.

O início da idade adulta ~ detrrminado 1elo t~rmino da
das à ,{fise dos ossos longo • Isso ocorre no sexo feminino
anos e no masculino ao 20.

Considerando a qU8fttão neites termos, o nerlodo de eresalrnen, ~to e desenvolvimento que 9reeede a idade adulta e dividida em tre$
f ses, a prl~ira abrangendo cinco anoe ·ara os do! se~os o a te~
eetra sef.s anos. A :rase jn ·eni1 tem a dura<;" o de sete anos "r o
e~o feminino ( dos seis aos 12 anos) e de no' nara o ma~eul1no

união
os 18

( dos seis aos quatorze anos).
É ~r c1so que se note que os estudo~ de Engelbaeh foram na Gâ

os em estatísticas efetuadas com 2_500.000 indivíduos de v~ria$Gl
eiona11dades que habitam nos Est~ os Unidos( francêsest italiano ,
alemães, su coa, judeus) além dos nort americanos. Os l1mlt s d
idades aeí, apresent'.ldos nrovavelnente não são os mesmo. para Q.,nosso povo, entretanto os aludido~ estudos permitem encarar os va-
rios períOdOS de evolução humana, sob o ponto de vista endroeri-

; ,nologieo, alem do que, a diversidade do mat rial hUm$no que ser-
, , Nviu d base oara as pesqulza levar. suposl~ao de os resultados
, -da mesmas possam se aplicar as nossas ~o,ulaço s. com pequenas

variante •
A seguir, Engelbach estuda cada um dos quatro períodos de

sua classificação, o que deixa de Ser mencionado por afastar- do
"nosso pl no de trabalho, por limltar-s quasl a endocrinologi •

Outros autores dividem o crescimento sob outros pontos de viA
ta. Dutestel (23) assim considera a qu stãot U Para tae111t r o e

JI(23) - Durastel, L., ca~. no Traite d'Education Physique. de B. t,bé, G~ ton Doln & Ci • Paris, 1930, ~ag. 91.
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tudo do crese1~ento, dividimo-lo em p rlodos que correspon4em 's
, -diversas ~8ses fisiologicas da evoluçao da criança."

Entra no eStUdo dêsses er{odo_ d1~endo que 6 fase 1ntra-~-- ~ ,ter1na, que s e~tonde da feeund çao ate o naseimento, e earaeter1
A . .

z da ela r 1des do cre"eimento do feto. Durante 08 nove me8~S de- ; - -ge.taçao, o aer cimo em eOl1l:"rlmentotoma firo,orçoe que nao mais
rão obser adas posteriormente. A estatur cresce 50 centlmetros

nAste períOdo. enqU;nto que serão precisos einco anos para atingir,um metro, isto .t ~ara duplicar s u comprimento.
t' ,O ~rlmelro per1odo apos o nascimento e designado sob o no-

. .•.me de ~69uena intanc1a, que termina nas prox1m1d~d s dos 30 mese
de vida, qUando completa o s'·--srec1mento dos dontês da f.rime1ra 1n•..

A . , "-laneia, denomina'os dentes de leite. O acreso1mo em eso, consld~
; "" ,ravel no primeiro ~nOt d1mlnu rapidamente. De 3,250kg na epoc o

'"nascimento, eleva-se a 9 kg no fim do primeiro ano e somente a llkg
no rtm do segundo ano.

A estatura tem igualmont'.. ,no primeiro ano, o a~ento nao e de mais de 9c~- no segundo. Neste
,) 1'10dOrelativamente curto, o organismo sofre profund s mod1f'le --<';0

..uma 'rogressao regr ssiva: de 20em

do
El

s que e)igem uma grande su~eratividade funcional.
A seguflp.a inf~ncla, também chumaila média infância, é o per!,2

•• IAeom:--reendldo entre as duas dentiço~St vai do 300 mes os 1
termina quando aparecem os 'r1m iras dentes ermanentes.

O terceiro períodO, denomin do d Brande inrâne1 , com~re n-

tIO.

de os anos· que se escoam desde o a~arec1mento dos dentes -ermanen-
tes até a puberdade. ~le comporta duas fases bom dlstintast uma
que Marfan chamou dase de ind:c1ação esoolar. arque ela eorrespon-

, I

de a noea da vida da erian~a na escola, ou alnd fase de creseimell,to lento, orllueela se desenvolve num ritmo vagara 0; a outra e d.!t
nOminada de pre-'luberal por ne pr cedê imediatamente a puberdade.E.!, ,
t ultilt!8 earace Jr1za-se por um rap1do erescãmento da estatura.

""Â grande lnfanc18, por causa do nreeoe1dade da ?uberdade no
se:ro femin1llo, é mais curta 'ara as meninas que para os meninos. C,g
meça aos 7 anos e termina aos 14 ou 15 anos para os meninos e aos
13 ou lh par as en1nas.

. k "l1oordade const t tue o quar to ,ar!odo. Depois do períOdO-......~.~ ., -- - .'atal G durante a puberdade a f~se onde se observam as mais ~rorun-
das mod1f!ceçõ a no organismo. O organismo eomplctam~nte tran.tormâ- , - .do vai, em virtude da maturaçao dos orgac.s genita1s. poder reprOd.!1
sir se .•
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,
Durastel 50 considerou, emseu estudo acima alud ido, as fa.ses

oompreendidas entre a fecundação e a puberdade.
Segundo Labb' (24) as cond1çces ~r1nei~eis que influem sôbre

. ~ ~.,o erescimento sao: a hereditar1edade, a açao das glandulas endocri-
nas, de alguns centros nervosos, a alimentação, encarada sob o

ponto de vista da sua quantidare, qualidade e riquez em vitaminas •
•Here.:ltal'iedade - De acordo com o e itado autor o crescimento, , , .

e. antes de tudo, dirigi o pela,hereditariedade. Ha em cada especie,
raça, ete., uma lei de desenvolvimento, uma 1mpulsão de crescimento. , {id ntica para todos os indiv duos.

Esta impusão de cresc1mento 60 manifesta desde que ° esperm~
# 4.tozoide ~enetra no ovulo; a ~artir deste momonto, os fenomênos dê

multiplicação celular se manifestam segundo um plano e um ritmo de-
terminados.

A , 11> ,Glandulas endoerinas - As glandulas endocrinas. eontinua La2
, '" IA'be, 1sreeem exercer sobre o crescimento uma influencia consideravel.

'" ., ". li!.SOb este aspecto, a glandula tirolde e a mais influent2. As ftlandu-_ A

Ias genitais sao igualmente importantes. Cada uma dest s glandulas
,. .," Ai "e..erce uma açao nao somente sobre o crescimento geral do individuo,, ,. -como tambem sobre o desenvolv1mento de certos tecidos e func;oes.
" ,A tiro1de e necessarla para o crescimento do conjunto d co~

po, Ela dirige o desenvob·imento do es.;ue1eto, do s1stema nervoso,, -do tecido conjuntivo, dos dentes e dos orgaos gen:ttais.
, , AA hipofise age tambem sobre o creseimento geral do corpo. A- , ,excitaç80 funcional do lobo anterior da hi)oflse, transformando-se

em um andenoma, determina gigqnt1smo. Inversamente, a destruição ftm, .clonal do logo anterior dessa glandula conduz a um esta~o de 1nfant1
lismo. acompanhado de narada de desenvolvimento genital.

• AAs glandulas g€nitais agem sobre o desenvolvim.ento gar oL do- ,corpo e especialmente das funçoes sexuais secundarias e estabeleci-
mento da puberdade. Sua supressão, por or'\eraçãoou lesão, nos iOOi-
v(dUOS jovens, acarreta uma ~aradado desenvolvimento corporal, um. . -retardamento ou uma ausenc1a da pUberdade, uma modifieaçao da mort~
logia corporal, traduzindo-se, no sexo masculino, pelO as~ecto eun~
colde.

(24) - Labbé, MareeI, Tralt~ d'Éducation Physique, Gaston Doin &
eie, Editeurs, Paris, 1930, pag. 67.
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A _

Outras glandulas de secroçao,ereseim~nto, entretanto seu apel e
..•. -«o. Nestas condlçQes est90 as ea sulas su ·rarrenais, o timo,

ereas, o ba~o, etc.
A citação feita anteriormente, de trabalhos de Pende

'"interna ta1' z influam sobr o
obscuro e ainda não determina-

'"o nan. -
, ,.as lels do cresciwento, trazem um pouco ~e luz a duvidas aponta- .,das' por Labbe no trecho a cima.

" ..Centros nervosos - Refere-se Labba a poss1bll:idade da éxlS-
•.. , . . '" ...tEmcu no encefalo, de centros nervo os destlnarl08 a regulaçao das

ful.l'iÕ~S nutritivas e do crescimento do corpo e de suas diversas SI.
tas. ~les são estão ainda definidos, mas se supõe que estejam priD- ,el~almente localizados na tag í ao da ba e do car cbro ,

-' - *Alimcntaçao - fuma condlçao exterior qu eY~rce uma açao
e Aocons1derava! sobré O cre~cimnnto do corpo.

Êste roblema encerra do saspectos2 a quantidade e a qu 11
dade de alime>ntos. A alimentação deve -oropol"cionar todos os mate -
ria1s de construção do cor "O m quant1dad sufic1ente. Quando a quan
tldade é insuficiente produzem-se modificaçô s no crescimento do oo~
10, muito embora a qualidade dOs- alimentos s~jaa melhor pose1vel.

Já ~ um fato verificado ~ntre nós, que a m'dia d estaturad,alunos de estabelecimentos de nsino de zona pObr s e menor que a
dos de zonas ricas, porque nestas as condições em que os escolares
vivem são muito melhores, entre elas a alimentação contr buindo ~om

'"um contingente de importanc1a avultudo.', ,Quanto a qualidade, ~ara que o crescimento se ToceSSe m, $
preciso ~ a alimentação. em quantidade suficiente, proporcione a•. , '- •..ingestao d~ todos os elementos necessarios a construçao dos t cidos

••• 11
e, principalmente, daqueles que o organ1smo nao e ca~az d fazer a
síntese. como as albuminas e as mat~rias minerais.

Agentes físicos - Os agentes ~isleoB exercem sôbre o erescí,-.. (mento uma açao 1nnlscut~vel.
, À

A luz e o mais importante desses fatores. Sabe-se hoje o, ... ." .-efeito bene~lco da expos1çao do solou aos raios ultra-vlo1etas 52
bre as pessoas atacadas de racuitlsmo, de afecções que se acom"'lf.l.nhan.
de nerturbações do crescimento.

Outr6s agentes que merecem citação são os raiOS X, a eletrlc!
dad , o exercício ~1s1co; a habitação, etc.

AbordareMOS a seguir o es tudo do desenvol mento das diferell
tes partes do cor 10, do grande im~ortância para o perfeito conheci-
mento das fases da evolução humana, iniciando ryelo crescimento dos
ossoslongQe
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Durestel (Z5) faz intcr ssante estudo que p ssamo a citar.
,. A

Diz que o desonv'olvi ent o (Ia. Gstatura esta na dependeneia 1-
Adi ta do alongamento dos 08.0 longos. quando este cessa, o QreA-,.

ci~ento ~m altura e ta terminado.
O teei.do ósseo aparece tardiamente no embrião. É ')reeedldo

de um squeleto, pr1nc{!)10 fibroso, depois e rtl1aginos. ~o eur--
Aso da vida r~tal,sobre as d:lr~rentes ~tlrtesdo es\ueleto eart11ag!, ,noso aparecem, em ê~ocas varia-eis ?4ra cada osso, peuqneos pontos, , .,,' ..de celulas ossoas chamadas pontos de os"1 leaç 0, qu constituem os

1 mentos pr1mordials da forma'1ã.o do osso. stO! pontos de oss1f1câ
~ão, se localizam quer no centro que na periferia da eargilagem.~'
')arecem auce ssf vamente $ se stendem aos poucos para se juntarem

seguida.
Uw case longo, o rêmur, a tíbiA, o úmerot 51. ex.,

Jontas nr:1nc1:--a1sde oss1fieaçãó, um no centro -,dois t s extremidades - os pontos e~1f1sar1os.
Êstes três pontos vão progressivam~nt(' EtWllentando chebam 8

uma situação em que ficam s~~aractosaVznas por un~ es)~ssua mais
ou menos considerável de substância cü1"gilagincsa,' ,1 ",nominadaca;t1-
lagfl.m de con3ugução, que ': i desem 'armar um pa;>el lmportant1ss1 o no
croscinento do osso. A cart110Bem de con. ug8?ão ~ubel.te enquanto o•.. ,.
crescimento (:0 osso nao9sta term.inado. "'uando ela desa areee o os-
so não poêe mais al()ng;~r-se.

I'm certas afecçôest a cert í.Lar'm de conjugação desap rece
pre~aturamente, o que acarreta a ,arada do d senvol-1mer.tQ do ln
di..tduo.

t m tres,
o :,onto dlatlsar1o,

, ~
Esta cartila ~e!"l e multo delgada, ter' a~'eras alguns ml1imetl'os

. , ,de e .êssura. Em crianças jovens ela e facilmente se arada do cor-
po ~o osso; uma tração vlo1ênta jrovoca seu deslocamento, o que
lMport nte conhecer em estudos ligadOS à f<ducação r!sica.

, , ,Desd que a cartilagem desanarece, o osso j8 esta def1nitivA
, - Imente constituido enao pode mais crescer em comi1rimento, florem pode,.progredir em largura e es\essura, w~ree de novas ea das sob o p-

, . ~ #" ,r1osteo. ,,-,sta pro11r~raçao subperiostea dlmlnué o med1na qu o in-
div1duo 3vançaem idade. As da.tas de 8)areclmento e ee soldadura êlo
pontos de osslf1caçiõ variam para cuda osso.

a ~ri~p.1ro ponto de ossif1eação apar~ce em geral na mesma é-

li

e

(25) - DUfestel, L.f ob. clt. oag. 97.
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..poca , Para todos os os os Longos, ...as ta 1. nao se obs.t)r':a para a sol
dadura d f1nitlva E ta se rlfica entre os 18 s 25 anos, conforme, ,os ossos e os inàiv1cuos. Para a mulhor, cujo crescireento e mais
rápico que o do homem. a soldêldura ce in1tiva se faz em gGl"al (:018
nos antes.

, -Um fato interassante e o que se obs~rv: em relaçao os mem-•.. ,
bros infE-rlores,. nos qua í,s os pontos de ossb.1caçao mais prQ::.d.lI'loa
do ~oelho são os que a~arecem primeiro e desaparecem por Último.!••.
to explica as dôres de er scimento que se observ m ao nível do j~

A .• ~lhos e o aparocimento de éstrias em torno destas rtieulaço$ apos
ci Lsas de crescimento _rovoêadas DOi"uma afeeção febril. como O ti....
ro, ~or eÃemplo. >

~os membros su')eriorest ao contl·ário, sãoi;:ts c rt11agens,af sta~as dos cotovelos as que desaparecem por ult~o.,
J~ vimos antel"iorm€ute as leis de

ereseãr ento e a duas f igul'as 1 e 2, qu
Oodin e de Pende, $Zbre

••bem ilustram eo~o ele
o
se

'lrocessa.
Dufestel passa em sC:tguida a estudar o cresclmento· dos diver-

sos segmentos que oonstituem o corpo (26).
~ J

CalJeç -~, a parte mais volumosa (~O00.['')0 do recern-nàsc1do ;
•••constitue cerca ça quJnta >;arte ('o cOln1ri!t!'nto do ecr po, Com'Joe-s8,..de duas ~ rtest O craneo e a face.

!'""ra Rieher, na idade õe um ano a ~statura i' iguál a 4 v~ze
a altura êa cabeça, aos 4 anos a 5 ~Z~ e aos nove a 10 vezes. A

. , , '-partir dos cinco anos o crescimento muito mais lento, e e SOl ,ente
".aos quinze anos que v cranãc d·..•.u1re seu volume d.ef'ini tivo.,No adul

11to a cabeça e3ta co~reéndlda 7 vezes e meia na altur do corpo. A-, ~
lia , est,a a l.tura da eaOO"'êi e a que serve de medida pai-a esta OO1e-- ~ér a~ pl'oporçoes do corpo humano ~mmuí.tos canones utilizados :""l$_

108 artistas.
A ce r.. !I'(.c:.i; ica quando 0$ ~.)rimelrosoentes a. arecem; o _,yilar inferior aumenta de altura. d pois alonga-se e da ao rosto seu

aspecto definitlvQ. , ...
4~COÇO - o pescoço e a ~orçao do cor o que une a cabeça ao

A ,. ,.tronco • ..:.l~e ~ormadopelas sete rte r cervicais e estende-se
~ ,. A .

do occl~ltal a 'rimo ira verteb~a docsal. BIa 1rogride em altura qUâ
. '"...1 relSular;;:~nte. Comoobsar vou id c-Aullfle, ele se desloca para bal

:;;:0, m rcê do -'rogre~slvo abalxa!!knto do tórax, logo ~uo a criança
Aco~oç a ~nda~. ~ u d1~metro ~umenta no or1meiro ano, fica estaclQ-, , ,"ario ate os sei anos, d pois progride alguns milímetros nor ano A

(26) - Durestel, L•• ob. cit., age 102.
.;
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, , '" Lno ate a 'oca da 'puberda~et quando eI crerc de 4- a 5 eentl.metr s.,O tront!o - ': o $~g .ento do corpo <{ua se estend COJ6SeOçO
A

-, aos "i~mbros j!lf Iclores. D'? acordo com Godin, as suas !l1ed1das dê m
, .#, És ..r tira as da Dart~ SU: E),I.·iorda furcula ey.tern~l a te o 1ubis.

di ':'ldldo De~o diatragma em duas ?art s: o tóra- c o abc!ome,oprimiA
]!r , •• •• ~

r o 1ue e s"ds dos Ã ul!lioes do coraÇao e .:'10 segundo es tao loc:al1.za-
, A , _, .dos o sto ,~o,os inte~tino e o org8üs urina~ios., ,
O tcrax , pouco dGscnvo 'lido na epoca do naac Imentie , cpesee 1,Q- ~go 'iue os .iulmo 9 entram e at171da,le. tlus t3 durante ao puberdade que

A -
ele :-rourld '<lis e-,.td~nt('rnénteJ ai},.,.uil·1ndo sua J orna detinitiva dos
~uinze aos dezoito an $, J m.re continuando a aw~entar ameapaclda-, ,
da. ültura do trcnoc no e de 18 cerrt imetros no nascãnente , !"l8$ a
suces~"~fal'l~nte para 42 CJ!'. aos Llu.storze ano e la c ,. aos dezesseté,ano. O abdo~en do re~em-na3 ldo·e muito ilr,nd • A bacia, na jovem t

alarga-s durante a pUb?rdade.
Os m mbros :tnferlores ... 1):; mer:'bros infel.~iores constituem o

quarto sl?gTlt~nto do cor;o humano.
. ~ A

Pouco deaanvo'l vidos na o;10ca do na ch.ento, Ias progridem de, ",
~ane1ru rn l1t::o rn,!lda ntp. a G,·oca da pUberdade. Com o com~r1mento d,.
?.O crr no rec -rn-na3c:1.d'o, tlv1ng DI 51 cn , 'Q<' tre>3 anos e maio. 78 em ao
qllatl'1'Zo c 85 no dezf..!ss~te anos ,

Eis as cifr rs ri: coJ.hidRS rôr Godin (~mr. nínoe e

Idades
Comprimento total uO
membro io_el"ior.

COn'!)rimen-to da eaxa

N:.;ei ,·ento
"3 ano ~ rn 1Q
10 anos
11 anos
12 anos
13 ancs
14 anos
15 ancs
16 ano~
17 anos

em.
20
51
67
73,5
7' .,')

71
78,2
80,7
8~,4
85,3

em

31,6
:;8,8
40,2-
40,8

, ~o acresc1mo dos membros inr€riores e nais :reco~e para o
!lE"XO feminino, ~(">f!'undo ~eE":uizas d.a ~l'a. F'l"ancil1on.

~Eis, segundo Poir1er a e'f)oeado aparc1mento do 'Pr1moiro pOJl
to de oss1fieação e a da soldadura, ou malhor, da terminação da OS-
sl':1c.;ição.
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.~~ureein:ento do Época da 301dadura
ponto primitivo

.... 35Q dia r ta.l t Cabeça 17 a 20 anosFomur
( Extremis.inferior 8 a 22 anos

Tíbia 36~n u 18 a 2b anos
••• n 1\ 18 aPel'ol)eO 35 A 19 anos

Astr galo 9'~mas 'fotal
A 6° ,.CaLcane o fi ;:0 anos

Metatar-
sf anos 759 dia fetul 18 d 19 anos,

r'u1;;mg?s ,hIJ A f-;·tai '8 am€s 19 ano

011:ler {'enonstrou que o elongen:entQ ros O.••.SO$ longos se faz
na extrE'midades o ios tas , pai-a o OSS(\!{ êo UlU mesmo momr o , Para

A A. #o femur ~le SP. faz na. extr""midade vizinha·do jOf'llho, isto e,r..a ••.
trP.Jni.dade (}lst 1; !~ :ra a tlbl e o erôneo, ~'le se faz na extr :n1
d de superior ou ~roy.1mal.

A e:xtrpm1dade do ca=o onde aoaeece o r1rr:e1ro pont o d OS$1-... ,
fica<;ao e acue La on('<", ~'" 'Tii!!.'r_ fica a .a10r ati··1daC:e ftmeional, ê, ,e igu.almente C1,ue se f101~:a 01' ultimo. ,

Vejamos como se trt?duz .....m na est •.,tura. os acre sc ímoa dos dlf.2,
rentes segmentos que pa$samoF. ei TE'vista.

;
Na apoca do nasc lf!\entQ 9 criança tem

50 em; ela aumenta 2.0 em. no l)l'imc ..:.:ro ano,, ;
o quarto ao, ~et1 c, LI.a 5 m seguida, ate- ('$ tr z» anos cara Os.'

merrínos e os doze -ara as •..,eni.nas. Nesta ocasião ob. ~r"a .•.se a cri
se pUbéral, que se acusa por um rápido aumento de 7 a 8 em. &pro-,
x1m car"'.entiJ, durar.te ê.ois anos. Apos a · ubercnrle o eur snt.c pers1J!, ;

te, !Ti •.• S ó1mjnu nrogressb.-ame.nte: e arenas dalguns rnil1retros,. ,

por ano .at.o os vinte c1neo anos , a~\I"oYlmadamentet para o sexo ma~
culino e vint~ e 0016 anos, p ra o rentnino.

Pode •. e diz.er que a c r Ia nça , que tem. 50 em. ao nascer. ra
duplicar essa atatura proc1sa de cinco anos e de dez anos par t~
plicar, ou "·or outra, Ia tinge a 1m aos cinco anos e 1,5Om 8.06

quinze anos. ,. ,Isto prova o cüe ja dissemos unter1orm~nte,4ue o aerescimo
11em altura e irregular e se faz por segmentos.

Oa fatos não se nassam inte1rament~ como foi descrito, par
os indivíduos. Algumas ori nças só er sçem tardia~entetmulto embo-, '-I'a sejam satlsfa.tor1os seu est •.•do de S:lude e as eondiçoes de v1d
em qua se acham. C?m §las, tem-se de conclutr 9u~ sofI~I:am um r -
~~rd m@nto dI crescimento.

,
<m rre 'ia uma altura. de
9 C~. no p.c·undo, 6 a7



MINISTÉ.RIO OA eOUCAç·ÁO E SAÚDE

~ Ã _ A
As es taçoe s t0m uma a çao mani::esta sobro o cr-esc tment c em estã

tura, e isto foi vor í. ficado Y)or Duf.·onJ que escreveu: ti Pode-se, , .. ~
cl uir que o crescimento do cor 'o e mais rapl.do no "I01'ao do que
inverno, e que o calor, que age sôbre o desen o'l v lment.o de todos os

Aseres organizados, influe consideravelm~nte sobre o cr'3sclme to

eon-no
õo

cor,o hU'nano.fI
•

Cr ..sciíl'Pntc 00':: Coladc; ao ecr co como
a êndices, os membros superiores não constituem como 0$ inferiores,

A , ,
segn'entos do COrr'O, 'lia' tem g,S'U deseDvol vim~nt.o compar-avo I af'ueles
membros.

No fet.o o jrimeiro 05:'0 no qual se observa o apal'ec1mento de
-, { "r':l~ossii'icilçao e a. clavlcula, no 30\2. Os do ooero, radio

A

mostr am-cse no 35íi c í.a , da n.~ê,ma:naneira Que os Jo femul' ê

um r.cnt o,e cubito
"do cer oneo ,, ,
Ia época do ns so í mant.o , o comprimento dos bra os e d-e 20 cen-

, ...
ti et r os , dos Ciuais 9 para o braço e 11 para o ante-braço e mao,
Pode-se dü~""r (n8 O~ n' ,1) br os superiores dunlicam seu. comor Imenbo aos

, , A
cinco à!'OS e t r I Lí cam 0-'5 t re ze , O cut í to e o radl0 tom o c r s scã ••, ,
~ nto ma í s í-ap í.do ,~ue o umer o ,,

Eis o cuad r.o êa Quetr:;l~t, cí.ta+o por Dufestel' (2.7), par-a o
cr-esc.í.r-errto do membro sUT'~I'ior e tio braço, nas d1fê.í'entes idades.

!riades

Nas cfmerrto

1 ano
5 anos
10 anos

Com-'rir"-:;nto do Comprimento do br,ã
membro su!,~rior ço.

em em

20,4 8,7
28,7 . 12,4
42,2 17,8
53,2 23,1
57,8 25,1
62,3 27,3
66,1 L9,1
69,4 30,4

12 nnos
14 anos
16 ancs
20 anos

,As e 10CS.~ do aparecimento dos orimeiros pontos de oss'flca-
ção são vartá 'eis pªra cada osso, e são, Sê;.>unCoPOir1er:

(27) - Dufestel, L., ob.cjt., ag.107.
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, B)oca soldadurpoca do aparecl~ento da

Omo;:J1tlts Ll5° dia r .tal 22. a :::5 anOl!
Clavícula 300 tt u Zi. a 25 anos
1Í ro 35~ t4 n 2.1 a 1-5 anos,

3Sg ti 21 II ?l!Cubit-o H anos, 75~ l-t li 21 a 25R r110 nos
VinD ue nos tl-:>mnrc's inf· t'io:res o c!''':'ci!"t1 n to mais intenso

A. ,so ver ~ica m to?no do joel~o; ros msmbros su,erior~s rlu-s~ o
, .. ' •.conta-ar í.o , Lst.o ,o trar.alho tem l...tgê;r nas extrJ? id.:uic3 '11a1'3 afa.l,

t:J~as do coto" 10., ou -:-eja, nas extro~irlo,.ces sU"'~.rlores tios \.lIn.~:ros, , ..
9 nas 1nf9.riores dos l'adios e cubitos. 11esses me nos lugares ter:..
mina a oS'31fica~ão dos rnfertdo:l O$30~.

1!) S~.., ,) .:"'e;nin1.no, a rorl:'luçü" de '1nit1'18 (lO:' OSSOS ''105 menbr os
Isune.l.'io.t.'osds-s em geral dois nos antes ~u no seyO nosculino.

• . A n r ,Crrs<!J. ~-::,nto.dp )'"'$.0 •.•• Gsde tl "oca do a sc Imonbo to a idA
( A "de ."lult , o ~d1\1l.tiuo aU"j~nta em :>~so, c ti cauca e o (cr.envolvi-

'Jl,nt~ dos ~:rgãos, 'Irint.i ~ulr~nnt" dos ossos, do~ 'Jlúsculo>' 3 do tecj.
do ...\,11."1 SOe

:a f\'~:ma ':ian,..ira t::lC U r"stut1lrn, o
t 3 1~' (... . -'li !.a""rp en a n l'\(, 1 va.o o . ara ]'l1q _ ].('1.10. V

'i.U "'ai .::ler 1 a:lt·) "1:'- or= eon ta .., ncrma aos
A !# • ,,""O pe so racôí.o tio ·~c·"m-.. 1 sc írto e «o co .•.eu ~e ~ ,?IjO,{g; ntir•.rea

9 kg no fir'l do pr Irr .ito '::;:1:10 c <3 11~l.~C0rg, no :'im oo ': 't"'l..mào ano •. A,
artir do tnrceiro ano ti cr Lança num r~ta do 2. e: :; 't.g )')or •..no, ate

a ,"\uool'dace, ÇU<;4nc~oo lHrnt'n o ri de 5 a 6 ke. :'7ote-se ouo a estatu ••
~, A

ra auaerrta muito na fas:e pre- ....ube ra L c que c ~;C50 t'lro;:ride bnu$ca-,
mente na -uoerdade , •ase que se s~gue aquela.

Há . o í s, doi::: g -ande •..."\~.l"{0do" de aum:nto do )ê50: um no 1'1",1
n....lro ano do nascimento e o ~~~;>.lnt'() co~ tl'eZf~ <10 dazo'i to anos pa .••.
ra o se: o masculino e dos onze 3CS d z~$séis ~ara o feminino.

~'\ obse r rel"ão do rít!'il.o (e e uuent,o do r-êso f''?'rm:1te coneluil',de,., ,
U'18 mane í ra gel'al, que a cr-Iança du-pliea seu 00$0 da e ooca do nas ....

JIf ,cimento ate 09 l..!tut\..1'? 1l'Icse~, tri -Lí.ca 00::: doz,,:, mêS~_, qUadru,11ea. ,.
a ':artll" dest~ momrnto, o aur -nt o diminue;
de 15kgt aos oito atinge 20, DOS doze 3Qkg

o a Maneira como se
r1Q~ b9~t~nte ~ o es;udo

"-rva ,a no een e- to humano.

no fi~ dos eo1s anos e,
A ,

aOS cin~o anos o peso
e aos ~u1nze nos 48kg.

ÁO aumer.t o do peso tem sido sem:::!'"!:!eor.~id~l'r:lr'lo como um sina.l
DO ~súd~; 3 cr Lan e cue em um ano naca )rogretiu e J rrinclpaloente.,a ~ue err~greceu, deve ser submetica a um e)am~ medico.

Segundo .•,sl11ng Ilanscn , citado por Dufestel (ZC) t o pêso Cl'e~ ,

~G8)- DutesteltL.,ob.c1t.f~ag.109.
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Ce pr1nc1 loente no outono, aumenta muito pouco no invorno e fica., -estaeionaria no verao.
, A , ~

O 1':1trlO de aum-mt,o do !'eso E'> une nova ~rova do acerto da lei.....
das alte,t'nancia , segundo o que r;e ode di!Ãer çue quanto a ori nça
er.~ee não <ngorda, e reei rocamente.

Duí'....?tel VaI'i r í.ea froquentpmente que orian<.;as co cidade en ia
das para uma colônia de f~.1.'ias no interior; emagl:ecem nos pr1me1r;

•...
tem 00 de s tada , embo.ra cens r vando sua a 1arenela; trata-Sé d

, ,
crianças que levam ha bi tua lment e vid~ sederrtar í.a e submetida, de.•.
uma hora <)81'a out ra , , re~ime de graade dtivid~de fisica, des en-

••• A

dem grande quantidad de energia t tenu9r:dQ a zda e 'Jeso. Tudo- ~se reglll~riza, entre- nto, ~ a progre~~ao de IG90 se rein1cia e ~
ral~ante ultraJasse a situação pr1miti'a •..D~3en úl~lmento tO torax - Conôidara-se gDralmente como de.

~ ,
con.,tituiçao vigoros , a pes ...oa que anresenta o t.orax QrlM desenvol.. , ' .. ,.
vi o e de di.r.:I.::.nsoes ")1'0 oecãoneda s , v torruc encerra, COll\O ja diss_

" ••• I'W'" .'tOS, dois or gaos 'lrinci ais: u cor çU.u e os pulmoes, cujo bom rua- .
".I' ,cionamento P. noee s sar Lo ~lara a saude ,, ,

No r~ c ."m-n .ac tdo , o .orax e \()lJC 098~1 '01, do, ae .at. +o e
não coneça a tornar ;ua :.f.J!':na • f não {1(:)ois que entram em ação os
'ul' õas. ~s mo 'lwf'ntv:i aos .ulruôes cavan y>Od.CO a ')OUCO as ,ott...!rus
vert~bl'ai8 e fazem preR,,:"o s~br. as co s teLa.s, quo eat"'o fat;Glll sa-
.••.• A to'

L~ nc~a p ra o exterior., , ,O tor'x, que. curto na e oca {o nascioAnto, cresce em altu-.•.
ra, a s e: ens s do abíloillor., a, en sêntido t •.'i:msversal, nOl' causa
dos movimentos d.os pul ões.

No .recem-nascido, o bOl't~r)sur)eri{J,' co eJ<.t'''rno cor res -ondo ao
cor-oe da ,rirneira vértebra dor sal, enquanto que, no él-lulto, e tá
• ais t>ara. bil o. , ,

O d S 11v01vimento do uorax e relati vataeribe ) ent o r.os dois a-, , ,
nos e meio ate a e :00& da ,Ub1rdtlda, quando rogride 1'':1 ·iàamenta.,.

~ebundo Sao )ey, o t.orax duquire sua ."01' . ücf'initiva dos.,
uinz aos dezoito anos, sem re aumentando em capacidade ate os -viL
te-c cIncoe ncs , i-'a•.~a o sexo feminino, e t~'inta e cinco para o t§~...-;;
eulino.;

De_:3n olvilnt;uto do slste~ muscular - A a .•.til' <:a 4uinta se-- ,.~na ?ode-se recolwecer no embriao a maior ~arte dos musculos do
'"t roneo e os J,I.mnbro$ su~eriores ou lnreriore • Fles aun :.ntan'! ,.1'0-

greosshéur.ente de voãuee e, na é oca 00 .:..sel. ento todos stão cons
tituldos, nas ainda 1m.er~eitos. É na pubezcade l.jue a criança de-
sen"rolv& seU sistema muscular - a fibra auscul r alonga-se a h1neL
tro_ia-se.

A ~r1oe1ra manire~tação de atividade muscular, det 1'mjnada
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Âpel vont d , 'tem lugar os tres m seu, quundou criança pode vir r
A ,

C c b€ça::'o oitavo mas ela poc. ficar em pe arerr~ndo-~o a umroj~
;. '" ,to, ê, ,±uando SU$ :1.danas a~ ilas, começa o 'or os os em terra.

A criança 50:; :::a.ltcm em e~uil!br10 dos 12 u s ll~mos $; é en ••.
-' ...tuo ~ue os mus~ulos co~eçam a ~ntrar em açao.

'" ',. ,A forr;a d um múaeuko dopend~ do nUlrc,<"o ~ do <;;$ )855' msnt o dê
'"suas :'lbr<..s; core rir':f3í.Go vs r La com o ~O osso '-.UfJ eLe faz lrn:n!e>r.

, , ,.
=.! 1r~\or~:.}.~(. 'il1.C se !:Gtib\. l~UC o .....:1USCll \1 .lão S€; do!v~n\·olvefl.l, ..•or í.odo , nao devemr~!~lLlf3nte senão na 'ube-L'dad _ o qu , úntes dês. Q

se.> .,olicii..<..trJ05 da s c •.'iançi. S, o:."e..:.'c1tl?S d,-; f~rç', que rlÜO e5turiam
"éL aco.cdo com seus ,1 t ma muscular.

~~..Lllo1vkrsqnto ~Q... ,,1stt "'?.• l1or\ 9;S..2- O a í.s tnma n ~1 10SOadliui-
re :'-f?Unst:ac' .• cO!1il~to !'a id ...da ~dultêJ, c, a tó es~a oc~,~ião, ;le e
pcr1menta nu.ce.ro sa s t: ~d.::'ficac'" ,~.

;Byt';L 1or-merte, o cé.r0bro de Ul":lr-ccem-u: sc í.do ), '.lCO difai'e (o
A _ ~ , M

da U1'" a'.!t:1to: teclas as c í rcur /0}U('~O(;. estao f.:>r';1l:! ias , com ~ .ee çao oa
de Broca, que não a:r-'c~e!ita :)e-rfeit ...• ê.l{' Lant aner to, . 'U$ as cãauuras.., , ,
sao .0.1CO 8, !tr"'rt~HI. (j B;",étI"f' da ?struct,!r~ it'i.i 'a o c r .br-o rev a
que 0S (!,t,~~h·.s I'J.!tci, ais c!Jtã_. !.iPf.,W; S e·! B.:}b~ço., ,-

Na e ioca do nu cir~l1to, ar caLu'l ns .UJ !'or'.:arao 0S centro.:;
,'" ,., (1 i - 1n .rVO!lo: es~ao ·.!O::)3Tl.1.';Ul.( as, " 3 a nda nao ex C,t":1!'1:mt,,::ram as 7110di_. ,

ca oes d01~initi'ias. tiS celll'as <::0!;,t~l.11u~ma :-roere~H.r, ~ sua prolo!1Si,,
merrtos -rot.o )lusmicon ::;~ ~l()ni~;~m•.

Ift,..". ••• _ l ••.•••. • •

Todas as ce Iut.as , n s sa cca s t 0, a í.nda iao ~:;,)':l.'~U:.l.~. tI';:.ns-
~ "'"" "' ..,

i04'~'"ao ;-11''-1'liàôlj u í tu s Si40 o 10':C;W" rias U'O c; c, --'ir ,roneia;" ...,~01
Adi.{:,~nt'3,'1t a :"tü'tlr cios 'iotA tinOS, toiJas c. tas s....,tOl'Ml',s,,:::l :,1,ratid, -

dais .• , ,

f..J cí.Lãndo-e í.xo e os ).t'olongumento~ J')xoto lasm1co,J ee alongam, ' ,
e::: Coffi?lieaIn, a meé.ida que o cere bro 2E descn :olve e iJ6 ia intel,!

1\ ~.. -H •• ,

g- nc ta a~durece •. a rrlult~·Li.caçiilo ra s cxpanncos ""roto-'las~iclls \.}\E
conot.í tue o desen vc'I Imentc lntele<.'tu.tl.l.

... ".
t ua c:.:l:ract':;riza, ~ntrp.t· rt c , a evol ucaO Ga •.' v.\:3 llC"~"osa ,e

a ::nielin.iza,~ão: a fibra nervosa termina seu des :n'lolv1m(~nto quande
está t"da en ~l vIda -or ursa camada de mielina. mielina é a camada
prot'!'tora ~iue envol "':ieos f11etes n r- O$OS e os isola; ~Ia excr es o
PApel da boreaeha isolante rlos"1cs e10t ...' iC03 •.• ela 11H?ede o conca-
ato en t.r os (1versos nervoa,

As viaS sens í.t í.vas são as nrim .i1'4S "ue SG cobrr-m de m1011n", , ,
Na e_ oca do n s cLnen t o a •.'1edul~ ja esta S'lÍicientdüente orga..•. , ...,
pena entrar em func;ao, entretanto1 o citrebro ainda nao t;sts., ,
n nhum movãmento voJuntario arrtes da t ..Il'cc1ra s mana] Ate

niZáõa
,.. I'

Nuo ha



MINIS'tÉRIO DA EOUCAÇ·ÁO ê SAOOE- -antao tOdOD OS movimentos saO re 1 xos.
As vias moto~a$ s

do nasc.i.!Il_nto.
,.organizam anos a t~.rceir s ma ia d pois

:;0 quai'to lllês nascem na cortex, as flbl.'a<:: t cansver sa í s, .
igom entr si as ce Iu L..•s d UI a meem <;:,:,"Ilfidu ou ,'e ca adas v-:fz1nha

ê permite-m ~HJcomum c cões entro os diversos c n t r....S.
I't ......, '" •

tiO nOT10 "cs a orgt:n:.saçao de: ce re brc esta t.c rraí.nada ,, ..• ".. ~
ú acrescimoem 'leso do ce re bro e eytrprn.·'3m.en ....e rapldo. Eis ;)

cifras re '. nouvriar, al're~ent· Q pvi' lturest61( ~).
;.JCSC::!.'-'f':tjO 3':1 ?J'!J.. f (ta 4a 7 anos •••• "

I
brSt I

11 I

que

.rs.
i1e 1 a 2 "nos •••• 942
de 2 a 4 unos ••• 1097

(~O 7 a 14 s r•.'5 .•••••

de 14 a 20 anc...s •••

1 140
1 302.
1 37b.

grs.
gr •

A 11 ~ ••.no rir,: O "f";1'f nino o :-e o e l.n!"el':tor al~urr.~.H~frs.
1\ ,

I',,:m')S, pf·lc; s c 'fr S rereri.\~a~, l, ue aos t.C'is anos o peso e,
~111usitri'Jl0 do a'r~s~nt do na A oca do nesc ír-ent o , de:::, se em q -,n

- , 1 'd ..."tidnrJ::> a '!'o;.r-..s~~o f~ esta, Aro (~U 1 nó tal nao . n ta: numeres s
, -fa ~'lld"de s o ,- S1" ,oe"'30 0$ ""OT'CO , " !'!lCd1da t~ue o de:::snvolvlm-ento

s .s: oce ssa ,
. ~ r

! Ç!~ -'1 .J1. ':V·D;,~) ~~~?tliC'{) dur ,"te os dl.f'l'.r.ntos _er~od()1lt r::~- -_~ .•_~ -_,. • .........--.- •. _ ...• .~,.._ • .;:; ~ ~t .;;;iR,. .. ... ..."1 .f~ncli - Os ~o1~y~a-~og r~forente~ ~ ~r1 q. A 1nfanc1a ja ~or8m
fg5.~o~ cté O ~rf!"entf! r.:C:'1c-nto, e o t~ (tulo ue ó~:,.tí !=',... inicia ãlz

.\ ,
)••,~ )~i.to. daô, G :1~~4:'''i':!or-es n A:L !'!AJ.:iodo. P ra '"luiores detalh
A N ~•.•.obre •.s e'"IG'I'I' iUH'! !1S das t: Z~f' da "1d que "ao .."r ~n'mc1adas,qup..1,

1."a c le~toI'con~ultar a ~Ag. ~o
, " ,A ~~li~ 1n'~f~ie, ~u~ rai ~~~ 30 wes~s at~ cs sat~ an0$

" {uo este. comnre ;:"1f'lj( w ent r ...,' l.ri\ ela "'PTimeL.'l3d ttj •.•ão ~ 1n cio do
«. ·:r....c in.ent.c 1,)::; ~.r1t~'irrs t:cvt ~ ·"",r'" :r:(!'nte~, CQ. ;õ~-se de

•• JI

iO.fa c í a , E um 1}e.!.~1odo
~icc r~t ~dado. ~arec

ças d~s ~scnlJ_ ~atpP~~i_ ? jAr~i~~ da
~ 7 '

t.. r>:'j"'~~F'; ~J LU.:"."'!"1~·~ C) l,nnl b c ''''''cirnonto
, I!. .:,.

~}()S 0 "'s::orço .1CS c101S l1rl

ct'ian-
de

que
se,

!"l!'0 rarar nar-s o T"lJ?:-,~,,')r!o :::9l': l:ntE" •.
A ~~j fren~tl entl't.' nD~inoE! ~ !1 ninas <:tlnr', -nno acentuada.
~ ,
Os dcnt.as t .1'!pOt:'& :10$ a '}areCGO todos e comnletam seu de.sen-

,.
~ol~:i-on 0, a g.,·,.I':, u1a:1 !'=?l:1varos eragt"!~ro ~ obs=rv. m-Sê modtflea -
_ ,. I Açc s:.~tla,estrutura ~o estoma ~o, do f'l.gado e do ancreas j tudo isso

4~ wr 1te i.l:'lamu~ançe na allm~nta~ao! (o leite, que con~t1.tuia 6 base
da L 1.r,;'T'tet;ão 6a "rim~ira infânciA, 'O SS3-se a. a lmento que nec 1!

, -"'1tam de um tr. boLho mais ~orIP'10to dos or730 ... d1g/!:>r;t.-·'os.

(29) - Dure~tel, L., ob, c1t .., r~ag. 115-
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, ~ A A'
'1.'0.(:05 OS or gacs tPIJ, urante este icr í.odo , um das nvo l.v í.ment.o,

lento, iaL: o o ce r ebr o , cor-o se ví.u :ctntel'iormcntE'l.
esta t\lra l)rogric1e cerca de 5 a 6 centimetros por ano , o pê...... , ,

50 1 3 O a 1 (00 gI'S. e o -erí.me t r o t.orcc t o -n cc,httimf'tro.
, ;

marche:'! B a"'ft 18 (:U8 a crl ança jo nos que desde o orincipio
do per )ÓO facilitam SUÇ:S ar:uis1cões .~siquicas sua s ro tacêes com
o meio ,

iar cha Cl:l ?rd 'wr a "'I8rfE'i<t0:3n.e; ~u::;y\(loo er í.anca quer cor-
rer, 1 u í ta s veze s cai; t~.q :ünda. não sabe medir a desnêsa muscuãar
relaçã n detez!!tin~ ~o "l tôrço, •.as aos ~oucos e Ia vai a .rendendo a,.
coorde}.lr os mov.l-nent o s , t. Lí.nguagom e im;-erfeita; as oaLavraa , o
mais ch vez o•., não SdO ,"não sons rue eJa r<.~;'~te por im:itaçâo; eLa
não a) -snde a i'~Lac ~(. 1.L.:~,á "r.tl'":'> a ov:aJ a 'rc e o ob ' eto flue ela de-
s í.gn , Atn;O .8TIOi5 c-=: nurrer cs a s r~T,ot1.ç:)es.

\"'ic'a em comum e :i y·articiD3r:-ão '")1:1 jogos contribuem oara de-
sr-nvo vor as ., 5 E1,()Õf~S de 1inguE'f':em.

", .•.
Ji uerac.r La élh!:.._· f" .~r,!-'1··a G de e ser continn?m'3nte exarcita-

,
t - •fi l.Ia (;~: I,.,. _ :- \.J~ ••-t~)

,
E

,. 1\

.s.: II :,v;,;:,orter'-;'Ía r'O jr'p'0 nesta 1da-::e.,., ,.,
ura l\(i('~'··.Ü;H~é Hr,'l i::l Cl'''Uf~,(;'" l:é! .l,:f..",:4ro Lrue nc La , o jC\go, o hri,n

-' , 6{.U!?OO, n ,'o~_li..tl~·.o; a c r Jcr-c tnha àivcrtc-q~! C!" ro 0bj~to qua teuer co
(.tua1

ça ~'r

'" "rC'-snt,~, na me~ia Lnf'ano La , a eriD!l
.hur a COII1·[mheiros .. O Jogo.:t.l.'a o. ~ a rece ser umestimulante ia

~ .•.
d La.ien ave L n _na v ti vidocJt1 'f Lun ta r tn ,

A ,
,) jcgo de senvo l.ve os muscu'Los , sCluca o s í s tena n rvos e ativa- ,.. , . ,

as fUll oes or gan í.cas •. ci .ots 1)l'1 e st tmu.Lant.e iadis.:ensa ~I?l ,ara o era.!
ci-nent •

Da m'1S a mane t.ra t..:Uê o 3n~:isl jo"~r~ '~.u naasa a maãor parte
(io h..H1flO brincando, iJ cr-~-In('.? cx ,cri>;'l?~t' tUM necessidade imperiosa
deSJ8 ividnd~9 Por meio elo ~;;go a cr í.ance 8d"'l1:!.re numcr oee s noçôes

A A
sobre tudo o que a r oc.eta , s Ls s.o s· faz sem esf'or ço ,

A' , ,

O jogo e UMa Ulantff)st~lÇ1:l0 de a Lo zr+a , e 'ode-se dizer qu a
• .,. ,..t ,

cr i.an que nao brinca e sLa or; e doeribe e preels:J de cuidados mecLcos,
{ d ..~ '" . d.... .• 1 . ;..• Y1..a3'1g1.~Y, a 11'-l-lr,Cla que a 1;. ucaçao sensor ra _ e S')er .....çoa i

A ,
a CrÜ\lv'a r <conhece a s cor s s , a rine! ~io o ve:o:>mell-lO ~ o ame.relo,de-
ois t branco e o negro, postcf'ior~enteo uzul e o veroa; ela torna-

'"-se, '!.d"f7el aos sons :-'uálcais, r econhace ~~us naia ou comoanhe trcs
por s,.
e da

s vozes; apreende .;10:'; no: cos as difeI'E'nç:a s entre os ")erfumes
"l'oferC!"lcia a')s al1íl€',I.to, doces.

escol
~ 4

;osta epoca deve-se des~n\olver o taeto, e as professoras
"• mat .rna í.s e jêtr(l Lns de infancia ut í.Lí.zara,

exez-cí.cf os, <lue desenvolvem a ~il1dademeros

" .9~te se4t1do em nu-
manual.



MINISTIÕ:RIO OA EDUCAÇÃO E SAOOE

É tam~m a idarJe Ln .;.u1r1(~ora; a or ícnça eu] necessidade de
a '}render ~ con t.arrtenerrte a_·.citad~ 'elQs objAtos novos ~ue e1: par ..•
cebE--ou elas ualavras que ('1.8 ouve pr onune í.ar , enche seus ais e. ~ , ,
.ror ssores de -ergunuaa, Se a r-ss •..cs ta nao €i sut1Jf:, •....ria ela :ron,2
va sua indagaçüo "'ulsist-nt""·f1onte. A ~:;1aginaç5o é, 19uJ.lmente, muito

, -de s 4f' voLvãda J o cera br o jO~\;:E que ~·.1.11ece em ;~f~rr.10r."'ntee bul1çao, imã.
. , ,

.>lLa rr,-~le urca cal çt" c hi.. "':.oriae, a.\ro·le1:nr.rlo os objetos c ideias
que conhec~u ou r eo1h u.

~ -l-;a.~&e· .os ao I? tu'.o 6.:; 1ns_n'Vol. itcento J05 or-gacs (jurante a
/11. .:. ,

grc'nne Inrancãa., 4ue 39 ~gtE'~nda dos sete anos ate c. puberüade ,
; ,

rimar ias e a~ ;rirLlr'" ~ series dos
e

ccn..r.l.a~nd~ c., ld.n"'. .E, CUS oaco l.as
.J' A "'.b1nahio::i. !t..s.,e el'lo~.1o e mai s CUl to no sexo fc:ninino . ue no t!ascul,!

no, . 101" causa de. W are c1~1ento .aa í s preeoce da ~uberda,'G na- uelêl êJl
tende-se Jut; so to DvS q"uato;r.z;é ou 4u1nze ~ara 03 .ien í.nos dos ato
aos doze ou creze .ara as Iu:~ninas_

.t1;~ta fê.1se com) reonde d,11;h3 érocas dist irrt •.•s t a primeira que I,.. , .•.
a con Lnuaçao da j~{~L.1 Ll··~.nc~ó ~ :ui'':lntc a_Ucl o d.;...3er.vol·'i·/'" rvto,

na (.u:.tl se observa, DO contra rio,
'() cr ( _.c on t da o s~:1.tur a •

ti'

e r~lativ:Jm(-h:.>e lento, e a se gund- ,urca pr-cgr e s aao 1':1 )iJc.t
:: .--t .•:larl ~~s.i,{·~a <l .i..'1. ira ele: R,;:,0 U€· cr'e sc í.r...•.or.t o lento, 0U de

!rl:lt:~i·J'1:l, r:1scolar A a S _r,u!1r1a, {tue -rece 'e i.;:e latamente a vutJBl'de.-
de, e fase ~Jre--.uh9.i..·al.

hj 1:15(' "e c." sc.trsen t o ~3nto, qtl~ se .~st·?ru. dus t te aos d,2,
ae anos nar l t.' l •..;n nos rlo~~s'.)t~ a:-. onac ou t.~oze "'ar as ltr;.:l1!l1lS,

a estetn.ra ccnt í.nua a cresc ,r cer ca ~e 4 a 5 centil!l~tros nor uno,:.
A ,;,

PQ~O é 1 500 a 2. 000 g r s e o ;'61.': met r o to.L"'i:.tci <:0 ccnt tmeuo ,
"-li. altura (ta cabaça (lUa, no rcoec-nasc!.do, ccr r e spondfa a q\l~,

te par-t.e d (tstatul"a, 11a sa élr.epresentar a decita r t-: aos oito u
nove anos, ror causa <io alongamento dos rr.l~robrQs inii:riore::;.

-$ dentes ,·erma!J'3ntes a~}areeem no :'1Gcurso ."'.o sexto ano.
#' #> ,

ir í.nc t ,10 sao os rineiros i:,;ri:.iIldes molares, ta':bem chame ccs dentes
dos sete anos, de ols sur~em os lnci~ivos eentruis inferiores e 3~
?nriores, aind 308 sete dno , s8~uindo-SIl cs :incisivos laterais aos
oito anos e meio, Os 1.'im9lJ:os p:re-molares infe.riores e f!U0eriores
dos nove aOs ãoze anos, os sJgundos ore-.o a~e5 aos onze anos e 03
eantncs a06 doze, bem como os 8~gllndo~ ttlolare3 su .ariores o ·inferio ....
res.

, N A
Os oreaos d í ge s t í ·OS, _al't.lcularment~ o e s t oras go , modifioam

"-SUa estrutura oaca se aüapt.ar-e:c as nnce ss í.dade s 1:> org ,n"i_smo.- ,9 Os: u.lmóe s continuam a'.fogre(~ ir. u ti;o r<)srlÍrat;orio, que
.1':a abdom.ína L, muuif1oa-se aos ·)OUCOS -e torna-se eo s ta L inferior no.•. ;,
men nos e costal SUD .rior nas meninas. A f.::' quene ía rflspiratoria cai
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•• ":.l um-:11" do -:.'0 .Ul'f'

doe 1.)) to aos
paI' a 20u gr ~
baL s ,

inz.e unos. .lto
~ ,

s "luini!.e. 1 nn.1 'L'Q ·.i ~ 'U Sç.'~0A!') 1 \,' ~~jrtlHiO r.a .b ,'1

,.
o ,~f~t ''':'::t~ ,1tl""'Pr.u con Q 'hl~'~e,;} l-I'" C_i'-:~'

,
rS"1ido ,..,... .... ) tJ ,. .-llr ' •

. "3 •...• r" ,," r 'r,,'t' lno .-:...tJ;": "(-l'~'_:"'" ,,-i.et:"._, "., .• ,1 U. li •.• " ~ ,. __., 7,
C-(1l!t ir;.r~ceos p ano , <:: d\..w ~.,'~ t::(·~t; anos , ,j' o' ..a.:' ;~~t""\'ior,

de 5 c • .\ iu ~•.) "l"!:- ·ub.e'r~1 do e; J mas cuL .no eomc-
•..

Çl~ !'.al

,.
é3~ t l!" ') (lJ! r ,

."i' .lt1{ • ,:., do' " . LO!: d,) :'fH'i-:·eo J.:r~-,ub(Jrtll
••.•.1.. 1"1 • a r a1'(04 .a

o . ei, f.n íno ,

'.
"\,

.~1 'ica-s= ;1 custa
to d\J r.,.:bi',..
f'J ~a te •.• \ef: + I

..•.:5.(··0 ,)b~'· 'v,~-~tt') n Q fJ''''' a rn ;r';. corpu1'111
I
i?Sf1acjal-- .'., ,) ~1 ~ ~ \

.. ..
I P ~l~ u,n r • ,,' çnc

Ao (

t.í': . te Jet'l;"UOCO!r. ; S

de t" de

~
'ui~~ l:J!!.:Y(".S; 'it.l:7.. ,.

e. ~'!,!'ll') d 'i.~·,.,.t'.n I' CD e' --;.' s ' 1'").''''''O< - " t;;'''',
e .it)""C1r-~à<:t )!' ~;:~os.,. ... ~

+.o r a '1..10 \!U:; I1f.\O· e ,H.~....)~'" ..:anbaclo do QU-
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to à uma nova faculdade - o racioc1nio. Sendo possível ao jov m
I . ,

elas iflcar as ldelas, comnara-Ias, raciocinar, surge o julgaMGll
to. tle toma consciêneia de 1 mesmo, e a educaqão ensina-lhe a
reconhecer o bem e o mal.
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"Passemos ao estudo do desenvolvimento organico na rase que
se segue - a puberdade.

É o r1odo no qUal o ~ovem ad~uire a oapacidad de repro-
duzir a espécie. É uma fase de transformação eomplets. durante a

, - , - Iqual orgaos ate entao em estado embrlonario, tomam um desenvolv1,mento cans1der.~1 •
•••Quando os fenomenos q,ue acompanham ti .Juberdade aparecem. o

crescimento retarda; ~>8rece que a maturidade se}'ual constitue o
ponto culminante do desenvolvimento.

- .. -Na puberdade observam-se modif1eaçoes no org~nlsmof tanto
físico, como intelectual e moralm nte. iate ~erfodo para o educ -

" ."dor tem uma importanc! extraordlnaria: e nrecl O observar cuidA
do samente evolução do ra~z1nho ou da moça, $ as modiflceçõea
que se verificam.

NO.sexo masculino os intomas pubera1a são mais tardios ~o
~ -que no feminino. ~les se retvrdam ainda mals quandO a oriança n o- ,se encontra em eondlçoes de higiene satlstatorl s. Robertst cita-

do por Duf'estelna obra fre uentemente !!l.eneionadaneste trabalho.
I

estims que tal retardamento e de dois anos f na Inglaterra.
" -Goõ.ln. o grande mestre francas que estudou a evoluçao dos

1zÍdlv1duo nos períodos de desenvolvimento orgânico.. manifestAl q~
" .nos jovens frane se. os primeiros sinais da pUberdade aparecem 8n

\1' quatorae e dezesseis anos. aos qUatorze anos surgem 08 primei..., .
1"08pelOS no pub1s. que Sé tornam mais abundantes aos quinz.t ao
mesmO tem>lo que começa a muda? fi voz. Aos quinze anos e meios 0$

;li , ••pelOS pUblanos ja s o muito abundantes 'ara cob~lrem eom~letamen-, , -te a oele, e os das 8,-11as rapidamente crescem. Os argaos gen1t 18
s-o ainda pouco desenvolvidos, devendo hlpertrotlar-se aos deless§.

~ ,te anos. Godln estima em tl'ea semestres o tempo nccessar10 para a
voluQão doa sina!. objetivos da puberdade.

A ptogressão da estatura t que na fase pre"'puberal fora rá:.::1-
da; returda .•.se, e p ssa a oscilar entre um aumento de Z a :5 eu. t

por ano, entre dezesseis e dezoito anoa.
Segundo Godin, os m mbros inferiores aumentam 25 milÍmetros

em comprimento. dos qUgtorze aoS qu1nze nos, Z7 milÍmetros dos,
quinze aos d zesse1s e 21 ml1imetros dos dezesseis aos dezoito A-
nos.

" .
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o membros superiores U!.1tlntam na mElSTI! progr seão, Zh milí.
metros doa qUatorze aos quinze anos, 27 milímetro dos quinze oa
d zessels anos e 17 milímetros dos dezesseis aos d zOito nos.

AUSs, se os ossos longos aumentam vouco em comprimento, eles
iA .,progridem em e pessura m~ree d atividade do neriosteo •

•O busto alonga-se 7 thcm em tr s anos.
O nêso do cor ..o que tinha aum ntado'ouco no período p~e;pu-

beral, aumnta considerav'2llment~durante a 'Puberdade. A progressão
#'e 1'0 1mad J!1ente de cerca d 5 kg do qUatorz aOs quinze anos,6
no ano se uint e 5kg d dezesseis aos deze s~te anos.

, -O s1ste muscular, ate entao mai ou menos rud1ment r tagin-,ge sau co pleto d&~envolv1mento dos qu1nz aos dezoito anos. Os ~uA,culos, principalmente 0$ que CUDl}iremum trabalho di rio acusam seu
A

d senvolvlmento por sa11enc1as mais ou meno volumo 8. O tecido cQl, ,junt1vo mbém cresce ao m s o tempo que os musculos.
O coraÇ-o ax erimenta nest narrado sua segund orise de creA

cimento. A p rede ara atenderem às necessidades da circulação 8_

? ssatn-s.e diâmetro da aorta e dos VasOs sangU1n os umenta d c-~_ . A
libre. A tensQo art rial eleva-se ê o ~ulso diminue de trequencia.

Outro órgão que muito se n.od1ílca é a laringe. que duplica
de ~olume. As tran4formaçóes ver1flca1as na glote é nas cordas vo-
cais )ro'Y'"Qca mutação da voz, cujo timbre a Ixa proporclonalm nte

~ ...com o deson'ol\lmento dos orgaos gt>nitals.
O estômago, os intestinos e o ligadO completam U desenvolvi

ento e tom m sua for definitiva., _.
Ate os cabelos a..~resentam modlficaçoQs de eoloraçaof tomam.

A . A
uma cor mais os regada que da infaneia, obser '\:ando-se criança
louras que se tornam e stanhaa.

O sistema nervoso termina sua evoluç·of os sentidos adqUire, ~
o grau de perfe1çao déflnitlvo... , -As mPd1flcaçoea mais importantes observam-se nos orgaO$ geq!
tais que perde s u estado infantil. Logo que os Qutros departamen

. . , ...tos do organismo começaram aevolu1r, os orgQo gen1ta1$ p.$s&m
, . • Alrogredlr rapidamente. O penls, merce do desonvolvimento dos oor-,pos oavernosos, aumenta de volume e podera entrar em complet ere-

•• A ••. fII

ç o• .As glandulas que ;Ol"neeem o eom'01emento da j~culaçaoesperm
~ , ,tios, as gl~ndulas de Cowper G a prostata, h1r,ertrot'1 -se. as

r1nc1palment nos testículos e nas bolsQS que se verifica um r'p1... ,do aumento. Observa-se a d1ferenclaçao das celula d08 tuVos sem!-
nlteros ara dar nascimento aos espermatogôn1os, qu se transfor-
mam em espermatoc1tos e f1nalment em espermatozo1d a. Segundo mU,l

~ - -tos autore t est nao aParecem na ~r1me1?a ej oul çao, mas pouco
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Os membros superiores aument $ na'mesm nrogr s8io, Z4 m111-
dos natorze os quinze n08, 27 milímetro dos qu1nz oa
1$ anos e 17 milÍmetros dos dezesseis aos dezojto anos.
s, s os ossos longos aumentam pouco em comprimento, ê188

. A ,dem em espessura merce d atividade do neriosteo.
O busto alonga ....se 7,hcm em três anos.
O OOSO do <:01'')0 que tinha aumentado .ouco no p r{odo pr ':'pu-

••aumenta cons1deravelm~nt~ dur nte 8 uuberdude. A progressao
1mad mente de eerea d 5 kg do qUatorze aOs quinze nos,6kg
se··u1nte e 5kg d dezesseis aos deze s ~te anos., •..O slste muscular. ate entao mal ou menO$ rud1ment r , gtn-,
aO pleto desenvolvimento dos G.u1nze aos dezoito anos. Os mu.l,, principalmente 0$ que c~rem um trabalho di riQ acusam seu

"volv1mento por sallene1as mais ou menos volumos 8. O tecidO. c<!l, ,o t mbem crase· aO mesmo t mpo que os musculos.
O coraÇ-o ex er1ment nest ~er!odo sua segunda crise de creA, . . -
"Q. As paredes. raatendersm as neees~ldades da elreulaç o e
-S$.O diâmetro da florta e dos vasOs sanguÍn os aum nta de ca-.•_ Á

A tensa o art rial ele -se ê o ~ulso diminue de trequencia., - . ,Outro orgao que multo se ~od1ílc8 e a laringe. que duplica
ume. As tr n$fOr ções verlf1cadas na glote e nas cordasvQ-
rovoeam a mutação da voz, cujo tImbre a .1xa proporclQnalm nte

, ..•des n·ol\1m.ento do orgaos g""'nit15.
O estômago, os intestinos e o lígadO oompletam U desenvolvi
8 tomam sua forma deflnltlV'a.
, - ~te 08 cabelos anresentam modlfloagoes de eoloraçaol tomam

~ .. Ar mais ea regada que a da lnraneis, obser\ando-se crianças
que se tornam o stanhas.
O 31ste nervoso termina sua evoluçio. 03 sentidos adquire
d perfeição definitivo.

As nPd1f1eações mais importantes observam-se nos órgãos g tú
que ?erde s u estado infantil. Logo que o outros departaman
o org~1$mo comeÇaram aevolu1r, os órg"o genita!$ passam

••• ,. Adir rapidamente. O penl., merc do desonvol tménto dOI Gor-,vernosos. aumenta de volume e poder entrar em co.~let re-A _ ,

s glandulas que _oro eem o eom lamento da j eu1aç&o esperm
A , ~as gltndulas de Cowper e a prostata, h1f,t'trtrof1 - e. as e

palment nos t st1eulos e nas bolsas que se verifica um r1p1.. ,mento. Observa-se a d1ferene1açao das eelulas dos tuDoS sem1-..os ara dar nascimento aos espermatogon1os, que se transfor-
espermatoc1tos f1nalment em e$~ermatozo1de8. Segundo m~

~ ~ -utares, est n o aparecem na primeira ej oul çao, mas pouco
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. I •••A sei, que desen nh um ap 1 tao 1m ort t n fls101o 1
\ ... ' ,.in1nst to a sua for e imenso 9 def1niti-a • '~odo os di m tro

entam 8 9 e ntlr: atroa, entre o treze e os d zeSli 1 noe.
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d 01s.
o timo r gr1de qUanto o .t t1culos· e das nvólv J a tiroid t, ...
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st' ntão cond1çõ d sem e r
do naturez, o d e.

fi de at na. ti n 'cas id d do ar nlhlO dur t $t P_.'
eu'" rat v1dad funcional, ' nc1 n,á· 1 ornac r-lh

ti d. r lati m~n gr nde de 1 •
De. nvolvlmcntoorgân1e n s post-puber~l.-

. c1 nt do 1n 1 da pu rd d • o jov to o a p to
rece a b-rba. e o d en olvlmento do tronco faz d sapar
cto di rmon co d i d ingr •

o r az, ,artir do d Z $ te nus, t tura aum nta c l-, '-c de.' e me10 por no. e 2 io no doi ult10 ano d t
f se , o aumento ~. t tur de 3 em meio o~ 'u1nz
baixa p ra Z mio. depo1 per 17 il!m t:ro • Uo do' sexos 1l

~. . Ao so cont1nu uroent·r. erc do s tvol\1 ento do
do teoido ad1po o.

O r{odo t rmina a dezoito nos no xo r .1n1no

a
,1 que lhe e8t r
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1nd1 {dUo pre nt t então, U org n smo erf 1ço do. co
tôd as c'lul esp 01 lizad s condlõesde c prlrem o p .q,.
lh s ata rv do. Observ ••. 1nda. ntretanto, durant, 19um t

, 19'1ro crése:imo'n tatur J que r 1st no se o masculino
15 t m o do ue no fem1n1no.

, ;g 1 ch,'o gr nd endoerinolog1 t núrt -am i no, ja
do nt.rlor ent n st ,tl~ lho,· dm te que s quatro tas s d evol
ç"o hu n 11 r feridas, des nvolvem-se "Jor um XIlec ni mo gl n 1
1vi •.•.1do em trê 1 S P r grino JU1110r &mr eerrte trab lho <:5 )I'_ A

a cone p~oes de ..n 61 eh e. des tra lho'" mo
guma$ not

AI trl\s f' 8S luc'ld sãoe 1 t d
e1dos, ca na ...t' 'i no rr sd,. ,

tlco, cargo d h1pOf1e, ar io, SUe s 1" ment o" ., . ~hO, onio onatotro ico e do go otroJ10; .: r prOdu 0, u
, a result'nte e o coro ento das du nteriores, e d qual est~
ncar:rega a 6 gon d • 11 como o tot 1 da t1v1 ad uc ...

,; #11.' ""s1 ,siner 1ca ,antagonic , com 1nad e o, ,nio da tiro1 e da,h1pof1s d onadas,
1 e 1 tOt \ anto d tl!:>turé onad como :str •.. onal.

tr 1 1-

\1_erenciaç~o r~'r1,ti o1de; 28: d d n 01 1-

(31)- p r rino Junlor - fi O t m'o individual. emducaçao r! ltte e '; $ nt ao I Congress P namer1c no de ea~ o {1
ea ~ In di~o, di ~os1;0 08 1nt os Secr t' oCon res o.



fas d diferenciação, a rimeir , tem como principal res-
# •• ,... r ,",. Á ,ponsavel a aç o·do hormonio da tiroid • Este'hormonio J1 utn fator

importá te que"comanda, no embrião, diferenciação inic1al do e to
~erma, do me oderma do endod rma. Um tQnnece1mento suficiente, ,
'.!<dequadode tiro>:1na ao ovo r ttilizado e ssencial ao desenvol1-

. '. ~mento d s a cada rundament$1$ em orgaos do eorDo, ocor~en40
t difereneiação durante os dois primeiros m s s d vida embrio '.

_ A , ,~,rla.por i so, a proporç o do hormonio d tlroide nesta epoe d
,. A'1m ort neia fundam ntal. Posterior nt, _le ainda ter , todavia ,- , , ,unçao cO.s1derav 1 no desenffol ~mento normal do ind1iduo apcs 'o

nascimento ~ por fim, na procreaçào".(31)
;-Nest ta a tiroid fornece os elementos e anei S daS c l~

1 s, rmitindo-lhes o desenvolvimento e a diferenciação adequadas'
a' eonstruirem os-mais complexos t cidos do corpo., ,

A fase da d s nvolvimento omatIco , a segunda, di,rigida
.., As1 totalmente ela hi ori é qu fornece 05 hormonios que produzQm o

Ifar sa1m.nto e tambem Os que pro Oeum atividade das gonadaa na ~u-,. -b rdade. Depoi da uberdad t ata ultim ~ forneoem a secreçao que
promove a osiifioação'das e)!..,1ses, fazendo e S$ar na épocà preci a
a continuação do desenvolvimento, em vista do organismo já estar'
p ra o tra ba1 o da re 1roduijão.

..•. 'A tas da reproduçao, a t rceir, . . ;.

andular: a pituitar1a, a tiroide e
,

• esta a cargo d um complexo
suprarr nal, combinada eom
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gonadas.
. ," Por conseguinte, levando em conta os seus efà1t biolog1-

iío ,." ,. • ,.os, ~ 1ne.teçao d gla~dula t1roide deve ser encarada como harmonio.. ....'lrimariamente de dit'erenclaçao e secundariamente. de des 'n·-ol~:lanto;
A' , ,.e os hormonl0 da hloofise, como primarlamênte de cr seimento ê de-

I

"senvolvimento e, secundariam nte, como estiroul dora
s xuais; e as s cr ções gonada í s, como l'lmariam nt

A . - ,hormon1os do crescimento ,secund rlamente, est1muladoras doutros
horluÔnios. H (3,~) .

, *Ve'jamosmais alguns outros criterios de classifloaç4o das tas s
por que passa o ,org nismo humano, as qua1s são citadas ar Peregr -

~no Junior no trabalhO ja menclonado(33).
Attprey r dividiu a vida humana em tres

Ado bor onlos
inibi OI'a . do

ríodos s o prlm ire -, " ,ria· de das nvolvimento a cend rte, na,lastico1 de energia crase n~
, A

t ; o scgundo , ffi ia um estar'o'lj maturidad e equilíbrio dina iCo;

(;1) - Pêregrino Junior, ob. cit.f
(32) - Peregrino Jun1ar, ob. cit.
(33) - Peregrino Junior, ob. cit~

ag. 7 •.,
ag. 8
ag. 11.
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o t rceiro uma
g1 d C e c n1i

n F1:x ndo,
our1quand di id

s s: 1~)idade di,
I

OSS. d esgot
'"s xto e. ao fim

6ngulo o11nicOt o oaso art1cul r d cri ç,
u vOluç·o, ~o nusc1m nto uberdade em h r -

st1 (dó n eimento o e.1to mê$); 2 )- idad
( , ,

nto de r eSerV8$ f rrlaas, caleieas, fto) ( do
o egundo ano), '30 - idad int~otuosa ( 'dos '3 ao

11 "no l; b - i e en.-1ocrlni (é01S 12 em d1ant). as êg on-
~Ode 1st, embor int ~ s ante,', mp{r1co ~ ol!rlico. Bas ado n
.~r cha rítmica do nos o orga -1 mo, ~ue se C~iÚ ct riz !",or er1oãos.

de cre ci~ento r· ido, ~lt nando com er!Odo$ dê r ous~, de 1m ul
o e olutl~ o entreme ado d reeu., eração pre~are ção, fo~ qu

m yleb di',1diu o nosso ciclo e,-~olu~i o em três fescst 1 .) fase 4
I _ aração Lui {brio rI. 1co, a~uel, 'ooea, segundo Quetelat,

•• iI' •••que a n tur za aeu u1 ter pa ro~1m tran$~ormaçoe, ou., '

. co o diz ela ar de, .'1 m que $ agach' d' r o salto"; 2. )
de co~flito, n 4.ual s proc s a~ a tran or açõ s de o~d, tI

aie e1qule , det·Al'mlnada p 10 n!c10 da 'unç"'o gon da1; ê' 3a.)
fase. de ef~uiil 10 ps{q,uico-soeial, qu é a estrada :real da 1'l1atr, .,Y.

. I.1 , oom 1 nitude tunc1cnal,o b rmoni morfo-f"1s10-psicologica.Jt
••d nQSSO e$tudo ligado a f1si.,2

U jem ndo s gu1dS. n~o s rMo
noções ma1s 1mport ntaa e o

1\comp ndlos de fisiologia nor-

m

Abordemo, gora, 0$ a eetos
10 ia. Utilizando a m ma diretriz~
mencãonados n t trab=,lho não a
nô eno que não $·0 cons1der do no

Q exercício !sico determina em todos os setórê do org n1 ti.
modif1caçõea. de maior ou menor intan'1idad t é que serão f3""tud d
s guir A u st"'o apresenta doi a' éetO$: a mod1fi.eação <lu o tr
balho _1sico ocasiona em det rm:nada . unção ou órgão, riu momento

,.., _ li<

esforço, e a qu . cau ada >ela r o tiçao ele s tra 'baIlO. dul' nte
- ,certo tempo, e 'ue eond1c1on d 10 treinamento

Al;oo1da. Junior (34) ass10 se re 'ere s~bre Q tl' Ln mento'.
tt TI' inar é, usu~ltn~nte, :xereitar-S6 no traball10 e; conse\uen

'" ,t m~nte, ha bltuar-se essa ,,'orro d ativiclld. Um unâco $xet-acio
••• ; aon o con~t1tue tr 1nam nto. P. no tr lno, uma op raçao gr~dual pr2

." ,
001191' ta $pnaO d pois d et rmina eri' d, ,o qu.a1so individuo etinge. ao UlElxiJl10 das lJB, ~ .,
ultima c1rcunstancia, - o n ..imo ind1vidu 1, -

três iva, qu não
xer~{c1os, modiant

.,0 slb111Q1.ld •. E ta

~ (34) ~ Alme1da Juniar, A_, ob. c1t. pag. 422.
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varia"<,'el de pessoa para assoa, arca o limite do tre1no:~H)O o
'"qual o-1nd1viduo fiea l' em forma", como dizem o esportista.

Encarando os efeitos subjetivos do tr~ balho musc~art dl~s
, '.. ~O rofessol' D ch mbre i.lU$ o 1nd1 1duo treinado e o que esta em

condições d fo~n eer o :orço museular má~imo com o plnimo ~_- ;C'adigq. A s nhoxa Iote1ko, ue considera a.nte o as-ieet.e energet1
A ' , ~,eo do fenomena, d clar ue o treino ,muscular e ,condlç o na qucl.,o org nismo t!abalha com jimo,de,eçonomia. Outros, quelev m, ,

em corrsa unicamente os re ult· "os, dizem que o tl't.dno a ada )ta .•..
ção ao t:abalho. U,it:A definição com 1- ta 1'0 tr ino deve abrangeras
dois lementos. o subjet1~o e o'objetivo; deve ainda registrar o
mecanismo'de sua qulsição, e acentua~ a ind1vidualização dos seu~
r sult os. Tudo c~nsi ra~o, dir mos que treinar ' obter~ pelo e-,
-ercicio gr eu 1 e ')l"Qgre s í vo, que se possa rea11zar o trabalho
muscular má;imo, com,o.m1nimo de fadiga e te dispêndio ener "ticO:'

As modificações que o ex rcfcio í'1sico det~rrnina no parêlho, ~circulator10 manifestam-se na frequencia do pulsó, no volum s1-
tÓlico, no taro nho do coração, na ténsão art rial, na distribuiçã,do sangue periferico, na rcentagem dos elementos _igur~doe do
sangue e núm TO global dos mesmos. •

f AO trabalho flflco ument, a fr quenc1a do pulso, como nos
.~. I Âmostram s exper~ene1as diaria • O grau de te aumento d pende ;

A ' ~:rlnc1palmente de tres fatoresl a frequencia do pulso em repouso,
a intensidade do traball-:toe o estado de tr 1n'mento do indivíduo.

Ao ,I'A dependenc1a ua cifre do ulso m re,Ou o e relat1va:o au-
mento d 60 pul ações cara 80 minutos, após um Ir tôrço, natural ...
mente arec maior do .ue a de 80 ara 100. O êsta'o de train men~,to do :lr'"ticante e 111 .;ort-nte. Um trabr:ll,.hopeuoo 1lft n~Q. como p.

~ ,ex., 10 _lexoes 'dos jo 110 , d-termina num 1nd1'iduo treinado um
aum~nto de 10 a 15 pulsações,e num streina"o, o dôbrQ, ou 15

A ~
grande influencia para o aumentc , 1ndlb1ta·velm nte e a ill

tensldade do trabalho. Quanto ia intenso for o trabalho na uni~
"'"dade de tcmp'o mais aumenta à froquencia do, nulso,: Em uma ati "'ida-

de risies d grande "~uração, a frequêncla do pulso aumente progro,ilt
sivam~nté, atinge ao mais alto nivel e 'ermaneCé em tfplateau" en-

A ~ ~quanto durar o esf'9rço. Numa atividade nao ~uito demorada a freq~- ' ,ela do pulso nao atinge aquele ma! alto n1vel, muito embora o Pr.~
cedlfiJentodêss fenôoeno seja aproximado do anteriormente citadQ

O aumento má_imo da r~ quêneia do pulso varia de autor ra
autor. Segundo Herxheimer (35) e Stentl'Om r latam um aumento d

(3;) - Her hel~er,H., Grundriss der Sportmedlz1n,~ org Th1eme Ve~·
lag,.Lelpzig, 1933, 'O g. 12.
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".tI' qu ne1a eima de
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o

,. ..Qrgao
. t

,
1e rd a. E;comumvet-

'"t nto com uma tr u ne1a d 11180

"eno • Kol t ai ta~ or rsh 1 r <:36) ncãen
n o 00 freuêne1a de pulw UZ, ,or minuto

E tas odit1c -. da tr quêne1a do pa o uv.erem a qu tio
o olurr.e i tÓlico, o qual t mbé umenta no indi '\,{ uos tre n

.•.• '

uarrco o t m n o do eor çco, ob,...r a'\"" o erreo g1' d ti o,
ar to do in~c!t1(, ls eo cont ã ado e s ssar .nto de !lU'

arade t at' eterm1n cO gr u. O músculo c~r f eo, como od 1
ú~eul0 €I c: • ét <:0' g!-v 1 dos!a mo irj ca õe , d tal n

, ti>

COM ciClo o to rle 1 1 a n! sma e raeie 'pr sent l' m r

~ro Ulsores 111to ~a1 rort~$~ res1 t~nt Iquendo ~ve n
em 11 r~ de, bri O! lnt neo~ é to ço~ p ra o seu su -,

t nto, 00 tra~te com Os qu ~ das ~l a biênt dome ti
m e:r. eutarerll tra fllho ri 100 de vulto, e' ~ue ,ão- o $u1dor

s cor-açõe:!, de talr.an o muito i ..re' uzido qú o;;:, pr1 1-
I

ind1v.1
duo

ra u.

.d
ro

A -- #I A , , LIt. S o art ri'l e outro t. nomeno cireul tor10 a8s~ve'
! od1 fieaçõ com o sfor o t!s1eo ' com o t ~o de tr' 1namento.

O gr u do a nto or t lto do $y',rc1010 d ~~nd nt n!
d do do trabal o", E r -gr f a e u a as i-i 95 s io $

I ,. \ .

qU S ~nc.o d~ p r a tr quenc1a do pulso.
11 rxhe1 . rc1t oba rv ç-o- ti 1e; q eom utou ltn!.

rara Z4(;7) •.to
I Com o tr inam n baleei' .Anto i u

"" .l' l() i 1duo llel'lCh 1 er o ....
r r corrl'st tr 1na o

lp -.. 'terg o éU~O gr U ver!....' ,ser'ou a tcn.ao de ,02 em d . ercur10
co o 'uma ei;fr 'di .(38)... ~,dist 'bu1ç o ~ Rar~Ue. ~i r.rico na 0ual.dad que, ; '"o tra lho ~is1cOf como, tao11

,
c 1--';0 $ qu

~'" Sefflltl
total (

•••'e
0, Kx-oh, eneton (o 'Oor ILrxh

.#

dete td,nano'teeido, e :t pouso e

b•.,eit.~_, c1t.,
g. 9.,.
g•. 23 '
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ou
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rcfcioe ar ctnr dA curt dura ão
10e da qu u o m er x luÍdas '

v.id de d . locldad 9!'1orada, de lon~duração em comn' ti .õ a,c.2
O 400 e 800 tro, eono ta. m as corridas d ~unrto (Loel1hoefi :t).

As corr1d s (e lQn6a dur ç~o e 19Am.8 ulh r que ger 1 ,n-
t t'm o corpo' nor do 'iue o homem e o t 000 do 8.0 m nor,

'"storço muito gr n
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b . .•. ' t li /li ,..

1 ta en... um nax: mo (li '06... 10 de en rgl t"l o
*' i'n li asmulh r s, isto qu t a avo uçao fi 101,2

ua ~u.nçõ.s,. e cb to .•..,a de crise
r .lual.1"ão c st lt ,êss "t'c1ciOS \
'o. r :ninino. e T":>nord1"'1euldad t d sd

um tino cens t .tuc í.on 1 tt t) nt
na na 0, ,orque, 6 ral~ nte. ~-u ~án!~u1oadi-
ant do u o do ho em".

ati là\ des f· ...1eas d ..ulh r d~ andem de .
* #,o rico. ) ti .0 nie, co t ,

ete
uco
a (!

U1l1/.luto ou ~
r n t1~~o
u a ulh r

"U
ado~

10

eo di Õ

ic •

Q.U

o
1va

NVã a .nsar na ·ascu11nlz ç o- ,r'€ 1.•.ad a :uostao outr' O
"l.•tos, é () seu hloti o e não ...

1/1 ••• ,ave! ~o sua co~~t1tulçao 1s ca.
, "lnt r 5sante a considerar e a. :lilflu neia da

nstr ida ".~1ca e ~ eo-ver .•
rir·I! s n .vharMan, !llS8U 11'11:0 tJ:h 'l'each1ng oth,.1

'. ~ *c ueat.' on" t que tao da f1l419 o ,nst.rllul suas r çoe com
• ti' •

ti vida ~e f1~1~ , e uma da S "ir1m 'ir . ser anca a a uando se tI' -

t de org nlzar e x cut r U1r --:rograr.-ae educaçQc .1s10a ra mo~
ça • É fr qu lte ou~ervar .~ ror nd r ccU çNO, aunerst1çÃo Ó~

..•. ~
19norancia q oito. {s I' sur:to" na literf't rra rle antori d
• 'lt:r, ic t ..Tu r Donn1ston, mostra 'lue o r sut.ta o d
'inv stl çôcs e C' o ,1niõe do ze conn cí.das utoridad s,
~r~ic int n a~ n~o NO ~r jUdici 1 jov ns
rnulh r s m-oms1 er t: rl a .• E~li ent .rnent, ar ce q o Y. rcfc10s

• •••• #. ,

v~goro50s "!& • b _no" co em t.!l t;ra:.oc1e nu. ~:r.o de e so ..• ,:xist cb~ -
Yaçõ s C. eu os xcrc cao rêgulnres -em.! i m .v1tar z» nene tr
ÕfA' r1c Oro a , re uz ãn o o arfado êa ~antid&d"3 do "'lu,o. J' ue

)

s a turl e- der ;"tuos, $ a .co "'ti açio tE: se ,t) ter intima. re1.eção
COI'! os d:t. oIoúr )j,c 5 r.!sns iais, á f~c:tl deduzir I" U os ei'.erc1cio o
rove.í.toco ar ~or .~ d eâu.cação f ...1ea devem 00

. deeor às r. cri ãcae q" ndo se J tr "a da t'~tica . s ret-
o' 08 f'!~1cos ar mu .. ,ur.~nte Of1 Ar!ado aen truais Deve r!t
cen e r. ntr t' nto, U en truaçio é um função fisiológica' .

1 - ~ -'~)errei.t ente norm qu nao. a r sao ar qu qualquer jov ou
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ou u1}:or normal, suap nda ou medi iqu seus I abí.tos di' rios de 1~
~ .,

d ~Ol' est L'loti o. U a conduta o umnte seé)u1àa e a 4e ....u . s
'ier. ·Ql'tlci, . d UJ rogra' de &tivided s rQstrita ou medi!:!.Jl
da~, durante os doi irime1ros eias de s eu ~~t!do menstrual. nd
êst$ cost~e é ee~idQ, as :jo ns não e f '::rn lnteiram~nte de sua
g~ssãQ de ~xerc!c1os fi icos QUando de ob ervã êste
âadcst I' nref~r1 '91 d 5,:1111" m Te' '1 o ab~oluto. ti

fiald~r' r Ar no, a E cola Naciona.l d )ldue ção F{~i(! . •.
portos, menl sta- e da gu1nt ro~mat ~3bc o mêsroo assunto,

~ . ~,'
t 1 o sao uni! or. a o inioe do. ledleo~ desport1 ta e .::..

eeia11 tas "'m du(:a~-o rlsiea t ôbr~ o orrto de v sta r fer6n .ti {

pr ' t1ea ã 't'lO tiv da mulher durante o ~~r!odo enstrual. Julga-
" ,mos, ~ ta obs r açao que vimos colhendo ne se s nt1do, ~uo e ~ r

re~ta ente comp tlv 1 a rát1ca de o tiva néssa é oca, s m o -
nor distúrbio pa"'(i li satÍde, arrt s ainda normal1z~ do o ux11iandoo

- " ,...... .•.•..

funcionam nto dos org" os da ~produ9Q() da .mu ,r Na littttM~ao,
parti ulart 9nde a maiotia lna em favo~ da ab..•tenção, ata tado
fator hig1eniCo, q~ ntra como ooef1e1ante ~ cont lnd1e Wo dt.

•. ••• _ •••• • JIf'

nimo ou amo nulo, ao Temos ra~oe que 'Possam 1m. ·.r a nadador
d lnter 'lI' em 1 a cornp tição ou. r a1.1zar seu troinam'!nto habl

. I *Mais adiante ~ont1nual "No casos d$ dlsm norreiu,seja ela .•v1d _
cãada e .eu lquElt' forma (regras dolorosas, 11"regulares, abundante )

I ....". ,ser nrud~nt a modr çno do exe~c101o$, ohsg~nào~$eao ré~ouso.. ~ .lativo uando rOl' necessarloJ n o obstante, como temos observàdo,
.' ~ N. .$S S fen~~nos o em grand parte atenuados ou corrido , quan oa

, , fmulher submetida 00 cl"'1tel'ioa um reg1l'!le de Gxercl.cios dos'do
sob uma ortentação cOJ.a.1etente" Conclue, fina_m.entol uA rnen trua-

•• , •••• li' •••fi o nOl'm·l e a funçao ri iol.oglca a nao uma enf' rmidade que ex1j
. , ,

',,'ouso. 0$ que contraindlcam 0$ e~ roleios nessa oca, não 1)1:
~ . .

ra7;\, toda\1i t da ma..'I'\~lr t1s~utor1at como ~od o t'r balho museu-
1 r int$nso, mod1 lOGr·a caraeter1 tieas do ciclo cat ·manial. Dê-, ~.

v. , C!s1m. s r afastado orecel0, d alr,ttm modo oxistente na maio..•.
~ ,

ria, Pl\ oca-te ·pelos OOflS lhos de r mil! , cheg nao ao max1m.od.~ "'_
'"''ldir a .rat í.c sisté· t C" do•..de s ortoc. .\ 10 sexo f~ 1n1no.u

~ ,
Lvr ntz, eheg e segui..l1t oonclusaof "O desporto e 1ntlusnc

do velo cicl~ CQta;: nial da n:..ulhor,. "·C$ '~1 ri la ~~nstluaçiio'J.u~n-
, ! Ado esta nor rI, constitue um 6pt mul.o, tnel'oe do quaJ. a ro

pi)rtiva ,au.'11.nta em rez ':,4\; dese(!!r••• t =r

~ ." iDu ~tze-r e fIo 11 .da!"J. P. a lJ.~ J, an um anqusr to entre d
t:t3ta~, dur I~t!j uma to .• r dG .~ezt:h·i ~H~e(~sportl'·., n... no de,..em Colon1. E1 os r su-lt"os,

por-
1928,
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po .r r r tic fo~ elas multer s.
O - - timodo das atleta e comportarem, r(~la.çao quet;l't o.' •.
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Rui Barbosa

li
••• quem quer que haja experimenta-
do o rever provas, saberá com que f~
cilidade eseapam essas diferenças de
letra aos olhos mais adestrados, s~
bretudo aos do pr6prio autor, que,
lendo no seu pensamento, cuida ami-
ude ter visto no impresso o que ape.
nas lhe estava na idéia.1t



• E. S.• D. N. E. - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PiSICA

~ste-traba~ho se encontra rigorosamen-
te enquadrado no item VII da alínea ~
do arte 10 daalnstruções reguladoras

- do Concurso de Trabalhos sSbre Educa-
ção Física.
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P L Ao N O

M. E. S.• D. N. E. - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO PíSICA

o art. 10 do decreto n. 18 890, de 18 de abril de 19~1,
mais conhecido sob a denominação de Reforma Francisco Campos, havia
previsto que os programas deveriam ser revistos de três em-três a-
nos.

Nada mais acertado, uma vez que a civilização estando -
no dizer de Kilpatrick - em constante mudança, exige um reajuatame~
to contínuo dos meios aos novos .f.!!!.! propostos. E osprogramas nada
mais são do que meies para atingir a um objetivo colimado.

Os programas de educação física para os estabelecimen -
tos de ensino secundário foram baixados com a Portaria Ministerial
n. 70, de ,O de junho de 1931, e até hoje não sofreram a mínima mo-
dificação, apesar de decorridos mais de doze anos.

O presente trabalho tem a pretensão de propor novos pr~
gramas, considerando três pontos capitais: 12) - o que a sociedade
política exige do educando, nessa'fase dos 11 aos 18 anos; 22) - o
que as necessidades orgânicas do adolescente reclamam para que o seu
desenvolvimento se processe dentro das ~ondições mais.í'avorávels;;2
- o que os interêsses do educando, nessa fase da vida, solicitam pa
ra que o trabalho se desenvolva de maneira atraente.

Esta monografia comportará seis capítulos que assim se
distribuirão:

Capítulo 1 - Críticas aos programas vigentes de educa-
ção física para os estabelecimentos de eg
sino secundário e às condições de sua exe-cuçao.

CapítUlO 11 - O desenvolvimento orginico do adolescen-
te na escola secundária e as exigências
que deverão ser atendidas para que o mes-
mo se processe normalmente.
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capítulo 111 - O que a sociedade política exige do a-
dolescente no período correspondente à es
cola secundária.

Capítulo IV - Os interêsses do adolescente na fase que
, ,corresponde a escola ~ecundãria.

capitulo V - Como os exer~íclos físicos poderão con -
tribuir para o melhor desenvolvimento do
adolescente na escola secundária.

capítulo VI - Sugestões para um programa de educaçãofÍ
sica destinado às escolas secundárias.

As conclusões e o índice ~eral enfecham êste trabalho,
com o qual pretendemos ter6 de algum modo, contribuido para a solução
de um dos múltiplos problemas com os quais se defronta a Divisão de E-
ducação Física.
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ORtTICAS AOS PROGRAMAS VIGENTES DE EDUCAÇÃO FtSICA PARA OS ES-

TABELECIMENTOS DE ENSINO SECUNDÁRIO E ÀS CON-

. DIÇÕES DE SUA EXECUÇÃO
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CRtTICAS AOS PROGRAMAS VIGENTES DE EDUCAÇIo FíSICA PARA OS ESTABELECI-

MENTOS DE ENSINO SECUNDARIO E ÀS CONDIÇÕES DE SUA EXECUÇÃO

Para que se possa criticar os programas vigentes de e-
ducação t!sica nos estabelecimentos de ensino secundáriol torna-se ne-
cessáriol antes de tudol conrlecê-los, razão pela qual começamos êste tra
balho com a sua transcrição na Integra.

INSTRUÇÕES E PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FtSICA ANEXOS À PORTARIA MINISTERIAL

DE 30 DE JUNHO DE 1931

A educação f!sica nos estabelecimentos de ensino secun-
dáriol em eolaboração com as demais disciplinas (1) do curso, tem por
fim proporcionar aos alunos o desenvolvimento harmônico do corpo e does
p!rito, concorrendo assim para formar o homem de açãol física e moralme~
te sadiol alegre e resoluto, cônscio do seu valor e das suas responsabi-
lidades.

"A fim de atender as exigências da sua finalidade, a edu
cação f!sica procurarál não só obterl pelo tiroc!nio met6dico e gradati
vo dos exercIc ãos , o desenvolvimento integral do organismo, corrigind o
dessa forma as constituições franzinas e defeituosas pela respiração a-
bundante e pelos movimentos coordenados, como -ainda estimularl pela va-
riedade dos jogos recreativos e esportivos1 a habilidade, a iniciativa,
a coragem, o desprendimento, o domínio de si mesmo e os sentimentos de
tolerância e cavalheirismo. Assim compreendida1a educação física cons-
titue uma escola de elevado alcance educativo1 tanto pela prática da hl
giene corporal, que revigora as energias org~nicas e previne enfermida-
des, como pelos hábitos e qualidades morais que desperta, de tenacidade,
persistência, independência e esp!rlto de disciplina, concórdia e soli~
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riedade.
Para que se possam auferir da Educação f!sica todos os

benefíêios que oferece, é mistér, entretanto, que seja articulada
com o ensino das demais disciplinas (2) e com elas forme um con-
junto ha~aônico. ~ preciso também que mereça as maiores atenções
da direção dos estabelecimentos de ensino e que todos os professô
res cooperem com o instrutor de educação física, (3), procurando
prestigiá-lo, interessando-se assiduamente pela saúde e pelos pr2
gressos dos alunos. nas aulas de ginástica e na atividade esport!
va.

o desenvolvimento do programa de educação ffsica exige,
prêviamente, que os alunos sejam distribúidos segundo grupos hom~
gêneos, de necessidades org~nicas equivalente, para que se reali-
ze uma criteriosa adaptação do trabalho, de acôrdo com a consti -
tuição média de cada um cujos resultados devem ser apreciados
periódicamente. O grupamento deve ser orientado por um médico e
pelo instrutor, ambos ,com curso de especialização na matéria (4),
adotando-se de preferência as normas e diretrizes do Centro de E-
ducação F!sica do Exercíto. (5).

Os exames fisiológicos e práticos necessários à organi-
zação dos grupos homogêneos serão feitos ao início e no fim do a
no letivo, e ainda, nas férias do mês de junho, (6), sendo os re-
sultados inscritos em uma ficha individual que acompanhará o alu-
no em todo o curso.

Conquanto a distribuição em grupos deva obeàecer m~is ao
desenvolvimento físico do que à idade, pode-se entretanto admitir,
como critério do tipos normais, a seguinte subdivisão cronolígi -
ca: la. classe, dos 11 aos 13 anos; 2a. classe, dos 13 aos 16 ano~
3a. classe, dos 16 aos 18 anos e 4a. classe, maiores de 18 anos.(~

,A passagem de uma classe a outra depende dos resultados dos exames,
em qualquer das épocas previstas, conferindo-se, então, ao aluno,
um certificado de promoção.
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Em qualquer das classes os exerc1cios de educação física
visam preparar o aluno, combatendo-lhe a sedentariedade e as más
atitudes, para a prática mais atraente dos esportes individuais e
coletivos que, entretanto, não devem ser permitidos nas primeiras
classes (8). Cabe ao professor; evitando o cansaço e o tédio dos
movimentos monóto~os, despertar o interrêsse dos alunos pela sua

Nexecuçao, convencendo-os da sua utilidade e animando-os com can -
tos apropriados e, intercaladamente, com jogos recreativos que são
também de efeito benéfico e agradam mais ao temperamento dos ado-
lescentes. Assim conduzidas, as aulas de ginástica transcorram can

ordem, variedade e alegria e, além disso, constituem o mais aconse-
lhável derivativo para os que ainda não se acham na posse integ~al
do vigo f1sico, nem dispõem de reservas energéticas bastantes para
a execução de exercícios mais completos e violentos.

Nas últimas classes, a prática obrigátória e regulamenta-
da dos esportes individuais e coletivos evitará em grande parte que
os jovens, orientando por si mesmo o desenvolvimento de suas qua-
lidades físicas, escolham esportes inadequados ~à sua constituição
e abusem inconvenientemente das suas possibilidades, acarretando o
esgotamento e a fadiga, prejudicando o desenvolvimento normal do
esqueleto, concorrendo para a intoxicação dos musculos, violentas-
do os órgãos da economia vital, destruindo, em suma, o eqUilíbriO
perfeito das funções orgânicas. A diminuição da capacidade de es-
tudo, a perda de pêso e do apetite e a astenia geral são as conse-
quênc í.ae da prática abusiva dos esportes, que se devem evitar e co,!
rigir pela escolha e gradação metódica de suas variedades. Por ou

-tro lado, a açao essencialmente combativa com que se apresentam os
esportes, incute nos alunos o espírito de agressividade, que lhes
é prejudicial ao desenvolvimento psíquIco.

A organização racional e cient1fica da educação física,
nas suas diversas modalidades, evitando tais prejuízos à saúde e
ao espírito; obedecerá ao mesmo critério educacional das demais
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disciplinas (9) para colaborar, assim, no desenvolvimento do con-
junto físico, moral e intelectual dos alunos.

Ã execução do programa de educação física, além do con -
curso periódico do médico e permanente do instrutor, necessita ai~
da de um pequeno gabinete destinado aos exames fisiológicos indis-

, ~ ~ -pensaveis a organizaçao das fichas e de observaçoes de ordem esta-
tística e biotipológicas, do material necessário à prática de cer-
tos exerc!cios, de um terreno apropriado, ao ar livre, para os tra
balhos prátiCOS e, si possível, de uma piscina e um ginásio para
a realização dos mesmos trabalhos ncs dias chuvosos.

Os.exerc!cios de natação e os esportes náuticos, que fi -
g~ram no programa, não são obrigatórios, mas são aconselháveis nos
estabelecimentos próximos do mar.
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PRIMEIRA CLASSE

Exercícios quotidianos, com uma duração máxima de trin
ta minutos, deacê·rdo com a seguinte distribuição:

I - Sessões de educação física (10) abrangendo: evolu-
ções, flexionamento simples, combinados, dissimétricos e da cai
xa toráxica, quatro exercícios educativos, três aplicações de in
tensidade fraca e dois jogos.

11 - Sessões de grandes jogos.
111 - Exercícios elementares de natação.

A educação física nesta classe tem por fim assegurar a
saúde, desenvolver as grandes funções organicas, particularmente
a respiratória, sem perder de vista as leis fisiológicas do cre~
cimento; combater, pela prática metódica dos flexionamentos, as
más atitudes; cooperar no desenvolvimento harmônico, por meio de
exercícios adequados, do corpo e das faculdades cerebrais.

SEGUNDA CLASSE

Exercícios quotidianos, com a duração máxima de 45 mi-
nutos, obedecendo ao seguinte regimen;

I - Sessões de educação física (11) por meio de evolu-
ções, flexionamentos simples, combina~os, dissimétricos e da cai
xa toráxica, três exercícios educativos e quatro aplicações de
intensidade média; dois jogos.

11 - Sessões de grandes jogos, realizadas uma ou duas vê
zes por s~mana, em substituição à lição de educação física (12).

111 - Sessões de esportes individuais e coletivos (ini -
ciação para os alunos mais desenvolvidOS).
Natação prática e competições internas ao termo do curso.

o objetivo da educação física neste ~r!odó é o de asse-
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gurar a saúde e, particularmente, desenvolver a função respirató-
ria; prosseguir o desenv~lvimento do' sistema neuro -muscular, a~
mentando a energia vital e ensinando a empregá-Ia economicamente;
despertar, pela prática dos exerc!cios, o gôsto pelo esfôrço e o
hábito da vida ao ar livre.

TEROElRA CLASSE

Exercícios quotidianos, com a duração de 45 minutos, 0-
•.bedecendc a seguinte ordem:

"-
I - Sess66s de educação risica (13) compreendendo; evo-

luções, flexionamentos, ~la ou duas aplicações por família e dois
jogos.

11 - Sessões de grandes jogos (uma por semana).
111 - Sessões de esportes individuais (uma por semana).
IV - Sessões de esportes coletivos (uma por semana).
V - Esporte s náuticos.

Fim a atingir: o mesmo do ciclo anterior e, ainda, o a-
perfeiçoamento da destreza e o desenvolvimento dos elementos de o~
dem superior.

~UARTA CLASSE

Exerc!cios diários, com uma duração, de 45 minutos para
as sessões de educação física (14) e dos tempos reg~lamentares p~
ra os esportes em geral:

I - Sessões de educação física (15) com o programa se -
guinte: evoluções, flexionamentos, uma ou mais aplicações por fa-
mília, sem obrigaDoriedade de alternância, e, um jogo facultati -
VOe

11 - Sessões de esportes individuais.
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111 - Sessões de esportes coletivos.
IV - Esportes náuticos.

A educação física nesse período é o complemento dos perío
dos antecedentes e visa a realização do tipo de atleta completo,pr2
curando fortalecer as qualidades de fôrça, resist~ncia, velocidade
e destreza e permitindo que, de acôrdo com'a sua figura mecânica e
com a~ predisposições naturais ou tendências individuais, surjam as
inclinações para a especialização; revigora a saúde, pela solicita-
ção ativa das funções orgânicas, cujo desenvolvimento fisiológico
chega ao apogeu; cultiva o gôsto pelo esfôrço esportivo e atlético,
em oposição a qualquer gênero de vida prejudicial ao aperfeiçoamen~
to fisiológico, moral e social. (16).

___________________________x _

Analisemos agora os exercícios recomendados para cada
uma das classes previstas no programa.

Não será preciso qualquer esfôrço para perceber que
os programas de cada classe são nada mais nada menos que os regi
mes de trabalho previsto no Regulamento Geral de Educação Física
n, 7.

Pro5rama da primeira classe - Esta classe abrange alunos com i -.
dade compreendida entre lle 13 anos. Não se pode admitir, em tal
idade, as mesmas formas de trabalho, indistintamente, para meni-
nos e meninas, uma vez que a finalidade a ser atingida em cada
sexo é diferente. Prescrever os me~os exercícios é desconhecer
as necessidades psíquicas e fisiológicas de cada um.

Todo,programa demasiadamente rígidO está fadado a uma
vida efêmera ou não ser jamais cumprido. Os programas deverão ser

,
flexíveis, moldáveis, de maneira tal que o professor possa vari-
ar os elementos da sessão de acôrdo com as circunstâncias do mo-
mento. Taxar 'que uma sessão de exercícios físicos deverá conter
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quatro exercícios educativos e três aplicações se nos afigura ab
surdo. E depois parece-nos que todos os exercícios aqui utiliza-
dos deverão ser educativos. Outra denominação impr6pria é a de
flexionamentos, prevista no programa em apr-ê ç o , F'lexionamento,de
. - .. - -

rivado de lexão, ato de flextir, não poderá de forma alguma sub-
,

entender os exercícios de extensão. Eêstes deverão integrar o
regime de trabalhos físicos.

Os exerc!cioselementares de nàtação, que se nos afi-
guram extremamente vantajosos, infelizmente só têm sido realiz~
dos numa pequena minoria de estabelecimentos, que dispõem de pi~
cina ou outro local adequado que a substitua.

Com exclusão das sessões de grandes jogos, o progra -
ma se nos afigura destituido de qualquer centro de interêsse,~ão
correspondendo de maneira alguma às exigências de ordem psíquica
dos meninos e meninas com idade entre II e 13 anos.

Programa da segunda classe,.- Compreende esta classe os alunos
de 13 a 16 anos. Aqui e diversificação dos sexos mais Ise

-pronuncia, porque representa a fase em que despontam. e se
desenvolvem os caracteres secundários peculiares a cada um
dos sexos. A manutenção dos mesmos exercícios assume, em
consequência, um caráter mais grave.

Com relação aos exercícios educativos e aplicações p~
duram.as mesmas críticas anteriormente feitas.

A inclusão de sessões de desp,ortos individuais e col~
-tivos, juntamente com as sessoes de grandes jogos, se de fato fos

sem realizadas, constituiria um bom centro de interêsse para as
atividades físicas. Mas, infelizmente há sempre essa conjunção
adversativa impedindo a realização de qualquer coisa boa, a grag
de maioria dos estabelecimentos de ensino secundário não possue

I •••instalaçoes que permitam qualquer prática desportiva. Quando mui
to, pode-se encontrar uma quadra de volley-ball ou de basket-
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ball, que limita a prática a dez ou doze alunos. E os outros?~ue
fazer das dezenas que sobram?

E o único recurso do professor é cair todos os dias
nas lições de educação física'

Programa da terceira classe - Aplica-se êste programa aos alunos
com idade compreendida entre 16 e 18 anos. Insistimos mais uma
vez que dar a rapazes e moças, sem qualquer distinção, as mesmas
formas de atividade física é prejudicar a um dos dois sexos. No
caso presente, o programa nos dá a impressão de ter sido elaborado
exclusiv~ente para rapazes.

Sob o ponto de vista do interêsse, a situação aparece
bastante melhorada, desde que existe um equilíbrio entre o número
de sessões desportivas e de grandes jogos, de um lado, e o de li-
ções de educação física, de outro. Mas-ei-la novamente impedindo
a realização das boas intenções do legislador - os estabelecimen-
tos não dispõem de área que permita a prática dos-desportos mais
simples. O item V, então, nos faz até sorrir com a pomposidade do
seu titulo: "E~portes náuticos".

Programa da quarta classe- Destinado aos alunos com mais de de-
zoito anos, apresenta as.mesmas características do programa pre-
visto para a terceira classe, apenas com a supressão das sessões
de grandes jogos para a qual não encontramos justificativa. 4s
sessões de educação física incluem apenas aplicações, suprimindo
os chamados exerc!cios educativos. Parece-nos que quanto a isto
há uma inversão da questão: ao invés de se começar com os exerci

, N ~ ,cios educativos para chegar as aplicaçoes, dever~amos partir de~
tas para alcançar aqueles. A pedagogia moderna nos ensina que de
vemos ir do todo para as partes e não destas para aquele. Não
se poderá aprimorar o salto em altúra de um indivIduo, se êle ao
tes não sabe saltar em altura; não se poderá aperfeiçoar as con-
dições de corrida de um indiv!duo se êle não sabe correr. t por
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esta razão que só nos manifestamos favorável aos exercícios anal!-
ticos para os atletas ou aqueles que necessitam corrigir anomalias
físicas. Somos simpáticos aos exerclcios sintéticos pela razões
que apresentaremos nos capitulos subsequentes, as quais procurare-
mos defender.

Uma última crItica ainda deveremos fazer quanto às condições
em que tais programas são realizados, isto é, ao que dêles é poss!
vem cumprir.

, A -Refere-se a carencia de material e de insta+açoes por parte
dos estabelecimentos de ensino secundário. Mais da metade quase n~
da possue. Relativamente à instalação de aparelhos, no sentido de
padronizá-los, a Divisão de Educação FíSica, instituiu a obrigato-
riedade dcs seguintes: alvo para arremêssos, trave para equ1llbrio~
barras duplas, e pórtico, com hastes, cordas e escadas. Mas os mes
mos pouco são utilizados ou, o que é mals comum, são usados sempre
para os mesmos exercícios, tornando-se assim enfadonhos para os a-
lu~os, que os encaram como verdadeiros sup~!cios.

Finalmente o último ponto, que veio agravar ainda mais o,pr~
blema, já por si só tão grave: as sessões de exerc1cios diários,~
vistas na·Portaria n~ 70 de 30 de junho de 1931, foram substitui -
das por sessões em número de três para os alunos do sexo masculino
e duas para os do feminino, por semana, pela Portaria Ministerial
n. 167, do corrente ano. ~ste foi o tiro de misericórdia.

Se com todo o apôio que a lei emprestava a educação física
já era difícil nos estabelecimentos de ensino secundário, atualme~
te, quando aquele apôio, embora não retiraqo, foi sensivelmente re
duzido, a educação física, nos educandários dêsse grau, tornou-se
uma ficção, par nao dizer mera formalidade legal.



(10) - Melhor seria "sessão de exerc.1cios f.1sicos."
(11) - Idem.

/
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CHAMADAS D~STE CAPiTULO

(1) - Essa expressão "com as demais disciplinas" é bastante infeliz"
pois dá.a LdeLa.ide que a educação fisica seja uma disciplina ,
o que não se verifica. Aliás o arte 99.do decreto n. 19 820
deixara bem claro com aquele ttha'1{erá.ainda"" que a educaçao f!
sica era uma coisa inteiramente a parte. O teor do arte 9~ re=
ferido é êste: I1Durante o ano letivo haverá ainda, nos estabe-
lecimentos de ensino secundário, exerc!cios de educação fisica
para tôdas as classes.lI

-.

(2) - O legislador, que dá a impressão de não ser'o mesmo que elabo-
rou o decreto n. 19 890, pelo que se depeende, considera a edu
cação f!sica.como uma disciplina. Se assim fosse, ter!amos nõ

tas e provas parciais, do mesmo modo que as matérias que inte~
gram o eurr.1culo.

(3) - A expressão é imprópria" devemos dizer professor de educaçãof!
sica ou instrut.or de exerc!cios f.1sicos.

(4) - Mais tarde o decreto n. 1 212, de 17 de abril de 1939, vai dis
por sôbre o mesmo assunto.

(5) - Centro Militar de Educação Física.
(6) - Só se dev~m sub~eter ao exame prátiCO no mês de junho os alu -

nos que nao tiverem obtido resultados satisfatórios nas provas
realizadas em dezembro do ano anterior, ou tenham atingido a
idade estabe1ecida como limite dos diversos graus e ciclos" du
rante o primeiro per!odo letivo. Os exames fisiológicos detem
ser realizados no inicio e fim de ano; as provas práticas so -
mente neste período são normalmente procedidas. Estas provas
constituem,um meio de verificação e não ~e avaliação, m2tivo
por que so depois de um determinado per10do de instruçao pode
rão ser levadas a efeito. O critério a ser seguido nos estabe=
1ecimentos de ensino não pode ser idêntico ao observado no E -
xército. ~

(7) - Essas classes correspondem" respectivamente" ao 4~grau do ci-
clo elementar, 19. e 22 graus do ciclo secundário e ciclo supe-
rior do Regulamento Geral de Educação Física n. 7.

(8) - Primeira e segunda; na terceira começa a iniciação das práticas
desportivas.

(9) - Ver as chamadas de nos. 1 e 2.

(12) - Expressão imprópria. A tt·liçãonimporta sempre transmissão de co
nhecimentos e o objetivo que se tem em vista é dar ao educandoã
tividade fisica racionalmente orientada da qual lhe possa advir
o maior benefício. O indiv!duo tira proveito do exercício f1sioo
sem aprender a sua técnica, uma vez que quem o ministre o faça
concientemente.

(13) - "Sessões de exerclcios f.1sicos", seriá mais própria.
(14) - Idem.
(15) - Idem.
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(16) - Cabe aqui uma observação quanto aos dois jogos previstos nos!
tens 1 da primeira, segunda e terceira classe como parte obri-
gatória da sessão de exerc!cios físicos. Tr€s são os motivos
que condenam a inclusão dêsses jogas além dos exerc!cios pre-
vistos para cada família:

I) - A sessão de exercícios físicos compõe-se de três partes: a)~
sessão prepaDatóriaj b}-sessáo propriamente dita; c)-volta a
calma. A primeira parte deve tomar 2Ll0, a segunda 1/10 e a
terceira 1/10 do tempo total da sessao. Ora, a sessao propri
amente dita compõe-se de sete famílias, sendo ~ois lógico qu~
se a sua duração é de 7/10, a cada famIlia sera consagrado
lLlO do tempo total, afim de se tornar equitativa a distribui
çao do esfôrço em cada sentido. j;. introdução, nesse período:
de mais dois jogos altera profundamente êsse equilíbrio, pois
é muito difícil retirar parcelas de tempo iauais de cada uma
das famílias para obter o tempo necessário a execução dos jo-
gos.
Os pequenos' jogos do tlRegulamentott estão classificados de a -
côrdo com as fa.m!lias ,emque os exerc!~ios foram gr-upado s, e~'
cetuando-se a de marchar para a qual nao foram arranjados jo-
gos. Assim sendo, duas familias serão solicitadas o dobro de
vezês das outras cinco o que não é racional.

11) -

111) - Prescreve o "Regulamentol!: "O instrutor deverá, pois,'esfor -
çar-se para tornar a sessão.de trabalhos f1sicos atraente.; pe
La escoâhar-j udici2sa dos exercícios, que variará frequentemen
te, ela introdu ao de o os no momento o ortuno, no decorrer
da 1 çao e, principa ente, pia emu a~ao e dis~osição para o
trabalho que provocará em sua classe.t (pág. ;5). "Dois jogos
(um só facultativ2 para a lição do ciclo s~perior) comple~a.m,
o programa da liçao propriamente dita." {Pag.421. 'tA liçao e
atraente quando os exercícios de cada fam1lia sao frequentemen
te .variados , quando os jogos são introduzidos na lição no mo--
mento oportuno e quando o instrutor, por seu exemplo e sua atl
vãdade sabe manter a alegria na sua escoãa ," (pág. 4;). ~

O ttRegulamento" não esclarece o que se deve entender por
introdu ão de o os no momento o ortuno, mas a doutrina, tan-
to da Escola de ~ducaçao F sica do·Exercito como da Escola N~
cional de Educa~ao F!sicf:le Desportos, estabelece que o mome!!
to oportuno sera aquele em que o professor ou instrutor sen-·
tir que o interêsse da turma está fugindo ou tenha desapareci
do. Para atrai~, então, novamente os alunos introduz os jo~
gos. Mas, perguntamos, essa diminuição de interêsse não se ~o
derá dar uma vez só ou mais de duas? Não poderá deixar tambem, ..•de existir? Porque, assim, tornar obrigatoria a introduçao
dêsses dois jogos durante a sessão de exercícios f1sicos, num
momento chamado oportuno? Isto significa uma de duas: ou a
f'alanc1a do métodõoua .do p~ofes,sor. No primeiro caso, os e
xercícios reunidos e as formás por que são ministrados não cõn
seguem man ter o inte.;:êsse das crianças e adole scentesr no se-:'
gundo, o professor nao possue qualidades suficientes para impe
dir ~ue a atenção dos alunos se disperse.
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CAPíTULO 11
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o DESENVOLVIMENTO onczsrco DO INDIVtDUO NA ESCOLA SECUNDA.RIA E AS

EXIG~NCIAS ~UE DEVERÃO SER ATENDIDAS PARA QUE O MESMO SE PROCESSE

NORMALMENTE

De acardo c~m a nossa legislação de ensino, o candidato à matr!
cula na primeira série do curso ginasial deverá Uter pelo menos on-
ze anos, completos ou por completar até o dia 30 de junho". (Lei Or

, -

elo com 17 anos de idade.
Nosso estudo tem por objeto, portanto, o desenvolvimento orgâni

co do individuo, no per!od da vida compeendido entre 11 e 17 anos,
que abrange várias fases distintas da evolução humana.

Para perfeita compreensão do assunto, precedamos o referido es-
tudo de considerações sôbre o fenameno do crescimento e das fases

gtnica do ensino secundário). Dêsse limite mínimo o estudante vai
evoluindo e, nos casos comuns, atinge a última série do segundo ci-

por que passa o organismo humano.
"O estudo de cada indivíduo natural tem de abranger as sucessi-

vas fases de sua formação e do seu desenvolvimento. Descrever o ti
po tal qual se apresenta aos olhos do observador, ·reduz-se a estu -
dar um momento apenas da existência do objeto."

Berardinelll-(l) cita êste trecho de Oliveira Martins para es-
tender aquela afirmação do estudo das fases por que passa o organis
mo humano, ou a biologia das diversas idades, também chamada Helic!
biologia.

Adianta aquele autor que o creséimento do homem não se faz de
uma maneira uniforme e regular, mas por oscilações peri6dicas. Num
dado ano, o crescimento pode ser duplo, triplo ou mais, relativamen
te aos anos precedentes.

(1) - Bérardinélli; ''li.; Biotipologia .•Livraria Francisco Alves,Rio
de Janeiro, 1936, pág. 255.
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Testut (2) assevera que o crescimento geral do indivíduo parece
produzir-se sob o impulso das fSrças bio16gicas já existentes no 6-
vulo fecundado. Estas fSrças, sempre idênticas na sua marcha geral
e, de for.ma alguma, específicas da espécie onde se as estuda, podem
ser reunidas, ou melhor condensadas, em fórmulas bem simples de se-
rem retidas.

Godin, que.estudou particularmente o crescimento das crianças
durante a idade escolar e as proporções do corpo durante o cresc1-
mento, classificou as leis do desenvolvimento em quatro grupos:

a) leis pubertárias,
b) leis das aIternânc ias,
c) leis das ..,proporçoes e
d) leis das assimetrias.

a) Leis pubertárias - 12 - A estatura deve a maior parte do seu

22) - O processo de alongamento predomina antes da puberdade; o

#desenvolvimento antes da puberdade ao membro inferior, apos a mesma,
ao busto.

process~ osseo de alargamento depois dela.
32) - O crescimento é sobretudo osseo antes da puberdade e pr~

cipalmente muscular depois dela.
b) Leis das alternâncias - 12 - O osso longo engrossa e alonga-

se alternativamente e não simultaneamente. Os intervalos de alon~
mento são utilizados para o engrossamento.

22) - Os período de atividade e de repouso que se sucedem semes
tralmente no crescimento em comprimento de um osso longo são contra
riados pelos dois ossos longos consecutivos de um mesmo membro.

(2) - Testut, L~;Traité 'd"Anatomie Humaine, Vol. l, Gaston Doin &
C'ie.,Paris, 1928, pago 47.'

Dally, que já tinha notado o crescimento irregular de certas par
tes do corpo, formulou esta regra: tiOcrescimento é de intensidade
desigual para os diferentes ossos, e consequentemente, para as di-
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versas regiões. -Conclue-se que as proporçoes do corpo humano va-
riam com as idades."

c) Leis das proporções - 12 - Existem três fases na evolução
das variações apresentadas pelas proporções de comprimento e de
laBgura do corpo~ no decurso da ontogenia: a primeira fase se es-
tende do nascimento aos seis anos, a segunda dos seis aos quinze

, .e a terceira dos quinze ate a idade adulta.
22 - Desde a época do nascimento até a idade.adulta, cada,

segmento tem a sua maneira própria de comportar-se em relação •..
a

estatura"
32 - Se o acréscimo propo~cional é superior ao da estatura,

para um segmento do corpo, êle lhe é inferior para o segmento s1
tuado imediatamente abaixo ou acima.

d) Leis das assimetrias - 12 - Existe entre os órgãos biná-
., ..•rios uma assimetria correlativa determinada pela hiperfunçao: pa

ra o destro o membro superior direito é mais longo e mais gross~
~ espádua direita mais baixa, etc., caractéres que passam p~ra o
lado esquerdo quando se trata de um sinistro.

22 - A evolução das assimetrias normais dos órgãos binários
e do tronco progride através das idades, em sentido inverso do
crescimento, mas no mesmo sentido da função.

32 - No individuo destro, a superioridade em comprimento e
, •• #em largura, que esta a direita para o membro superior, tem por se

de, muitas vezês, o membro inferior es~uerdo, o que pressupõe una
super-atividade funcional cruzada.

O crescimento, segundo;:P~p.de(3) é um complexo de fenômenos.
vitais, de ordem morfológico-funcional-psicológica pelos quais ~

•..passa da estrutura e do dinamismo do recem-nascido a estrutura e
ao dinamismo do homem adulto, de desenvolvimento completo.

No :processo do cresc1mento, continua aquele autor, devemos
considerar dois aspectos do fenômeno: o do crescimento da massa
geral do corpo e o da continua modificação das proporções, isto
é, o crescimento pr~priamente dito e o desenvolv1mento.
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A massa corporal aumenta, enquanto a matéria acumulada no or-
ganismo em crescimento se distribue nas várias partes e nas várias
direções, em comprimento, largura e profundidade, determinando, a~
sim, modificações de proporções, isto é, diferenciações sempre mai
ores do ser, que o distanciam cada vez mais da forma do recem-nas-
cido, aproximando-o, pelo volume e pelas proporções, ao corpo adul
to.

Três são as leis fundamentais em Auxologia, segundo Pende:
1) - A lei, enunciada por Viola, do antagonismo entre o desen

volvimento morfológico e o crescimento da massa.
Significa esta lei que o aument.o ponderal e a diferenciação

-das proporçoes corporais se comportam, durante o crescimento, em
relação inversa: quanto mais intenso fôr o aumento da massa corpo-
ral, menos intensa é a diferenciaç,ão das formas; reciprocamente,
mais esta é acentuada, tanto menos cresce a massa.

2) - A segunda lei auxológica é a chamada lei das alterntn-
cias, de Godin (já citada antes), de acôrdo com a qual existe,no
crescimento, uma alternância entre o desenvolvimento em compri -
mento e o desenvolvimento em largura, tanto do corpo inteiro co-
mo dos vários segmentos, e uma alternância entre o aumento de um
segmento corporal e o do segmento colocado acima e abaixo do mes
mo. Assim, considerando o aumento dos membros inferiores e do
busto, quando os primeiros se alongam, diminue o aumento em com-
primento do busto, e vice-versa; quando se alonga a perna, dimi-
nueo aumento em ,comprimento da coxa; quando um segmento se alon-
ga, diminue o aumento em largura do mesmo.

, .3) - A terceira lei auxologica, formulada por Pende, pode
denominar-se lei da atividade rítmica e equilibrada das duas

(3)·-Pende,Nicola,Scienza'dell'Ortogenesi, Dr. Francesco Valla~
di, Editore, Milano, 1939, pag., 11.
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constelações hormônicas mor,fogenéticas. Consiste no fato, bem

demonstrado em endocrinologia esperimental e clínica, de que ~

xistem, no fim da vida fetal, dois grupos hormônicos, dos quais

um favorece o desenvolvimento da vida vegetativa e reprodutiva

e o outro o desenvolvimento das proporções e a evolução das fo~

mas e também a atividade funcional do sistema animal e neuro -

mo, a cortex suprarrenal, as ilotas pancreáticas, o baço, todos

os hormônios gonadotrópicos da hipófise, todos os hormônios ge-

nitais. Ao segundo grupo, excito-catabólico, pertencer a tirói

de, o hormônio do crescimento da hipófise, a adrenal1p.a, a par!!.

tiróide.

Das ações harmônicas ou disharmônicas, por intensidade ou

por ritmo dos dois grupos hormônicos morfo-reguladores, julga

Pende que dependa a normalidade ou anormalidade das relações e~

tre o crescimento e o desenvolvimento (Lei de Viola), a normali

dade ou anormalidade das alternâncias de aumento entre os gran-

des segmentos corporais, entre o comprimento e a largura (Lei de

GOdin) •

Se é excedente a função do grupo hormônico excito-catabólico,

o indivíduo apr-e aentuná uma acentuada, precoce e rápida diferenci,!.

ção de forma, com massa corpórea deficiente.

Em ambos os casos será transgredida a lei das alternâncias.
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A figo 1 mostra o ritmo do crescimento da estatura, e a figo
2 os alongamentos sucessivos dos diversos segmentos.

Em ambas vê-se a demonstração das leis que acab.am de ser c.1

tadas em relação as alternâncias de aumento dos vários segmentos.
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Engelback, O grande endocrinologista americano, admite que as
fases de evolução humana ali referidas, desenvolvem-se por um mec~
nismo glandular dividido em três fases. Peregrino JuniDr em recea
te trabalho (4), resume as conclusões de Engelbach, e dêsse traba-
lho vamos extrair algumas notas.

As três fases aludidas são: la. - de diferenciação primária
dos tecidos, da qual estaria encarregada a tiróide; 2a. - de de -
senvolvimento somático, a cargo da hipófise, por meio, sucessiva-
mente, do hormônio somatotrópico e do gonadotrópico; 3a. - de re-
produção, que é a resultante e o coroamento das duas anteriores,e
da qual estão encarregadas as gonadas, "como uma soma total das ~
tividades sucessivas, sinérgicas e antagônicas, combinadas e con-
vergestes, dos hormônios da tiróide, da"hipófise e das gonadas,
portanto, um fenômeno sexual completo, tanto de natureza gonadal
como extra-gonadal. tl (4).

A fase de diferenciação," a primeira, tem como principal re~
ponsável a ação do hormônio da tiróide...~ste hormônio tréum fa-
tor importante que comanda, no embrião, a diferenciação inicial
do ectoderma, do mesoderma e do endoderma. Um fornecimento sufi-
ciente e adequado de tiroxina ao ovo fertilizado é essencial ao

, ..•desenvolvimento dessas camadas fundamentais em orgaos do corpo,o-
correndo essa diferenciação durante os dois primeiros meses de vi
da embriDn~ria. Por isso, a proporção do hormônio da tiróide nes
ta época é de importância fundamental~ Posteriomente êle ainda
terá, todavia, função considerável no desenvolvimento normal do
individuo após o nascimento e, por 1m, na procreação." (5)

(4) - Peregrino Jumior - tt O tempo individual em educação física",
tese apresentada ao I Congresso Panamericano de Educação F'1
sica, inédito, à disposição dos interessados na Secretaria
do Congresso.

(5) - Peregrino Junior, idem pago 7.
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Nesta fase (de diferenciação), a tiróide fornece os elementos
essenciais das células, permitindo-lheso desenvolvimento e a dife -
renciação ad~quadas para constituirem os mais complexos tecidos do
corpo.

A fase de desenvolvimento somático, a segunda, é dirigida q~
se totalmente pela hipórise que fornece os homônios que produzem o
crescimento e também os que provocam a atividade das gonaàas na pu-
berdade. Depois da puberdade, estas últimas fornecem a secreção que
promove a ossificação das ep!fises, fazendo cessar na época precisa
a continuação do desenvolvimento, visto como o organismo já está aE
tg para o trabalho da reprodução.

A fase de reprodução, a térceira, está a cargo de um comple-
xo glandular: a pituitária, a tiróide e a suprarrenal, combinadas
com as gonadas.

"Por conseguinte, levando em conta. os seus efeitos biolcngi-
cos, a increção da glândula tiróide deve ser encarada como hormônio

.. ..,,,primariamente de diferencia.çao e secundariamente de desenvolvimen-
.... , •.to; e os hormonios da hipofise, como primariamente de crescimento e

.• ....desenvolvimento e, secundariamente, como estimuladores dos hormonios
N ••sexuais ; e as secreç~es gonadais, como primariamente inibidoras dos

'hormônios do crescimento e, secundàriamente, estimuladoras de outros
hormônios." (6).

-

segundo Babbé (7), as condições principais que' influem ~o~
CRESCIMENTO E DESENVOLVI~ffiNTOORGânicos são: a hereditariedade, a
ação das glândulas endócreinas, a de alguns centros nervosos, a ali
mentação, encarada sob o ponto de vista de sua quantidade, qualidade
e riqueza em vitaminas e agentes físicos.

Hereditarieààde - De acôrdo com o tidado autor o crescimento

(6) - Peregrino Junior, ob cit., pág. 8.

(7) - Labbé, Marcel, Traité d'Education Physique, Gaston Doin &Ci6,
~diteurs, Paris, 1930, pág. 67.
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é, antes de tudo dirigido pela hereditariedade. Há em cada espécie~
raça, etc., uma lei de desenvolv~ento, uma impulsão de creacimento
idêntida para todos os indivíduos.

Esta. impulsãode crescimento se manifesta desde que o esperma-
tozoide penetra no óvulo; a partir dêste momento, os fenômenos de
multiplicação celular se manifestam segundo um plano e um ritmo de-

, '- IV 'cia no encefa.lo, de centros nervosos destinados a regulaçao das f~

terminados.
Glandulas endócrinas - As glândulas endócrinas, continua Lab-

bé, parecem exercer sôbre o crescimento uma influência considerá -
velo

A êste respeito, vimos páginas atraz, as conclusões de Engel-
back, que dispensam qua'l.que r- outro comentário.

Centros nervosos - Refere-se Labbé à possibilidade da existên

,..çoes nutritivas e do crescimento do corpo e de suas diversas partea
tles não estão ainda definidos, mas se supõe que estejam principal-,

mente localizados na região da base do cérebro.
Alimentação - t uma condição exterior que exerce uma ação con-

siderável sôbre o desenvolvimento do corpo.
~ste prOblema encerra dois aspectos: a quantidade e a qualida-

de de alimentos. A alimentação deve proporcionar todos os materi~
de construção do corpo em quantidade suficiente. Quando a quantida
de é insuficiente produzem-se modificações no crescimento e desen-
volvimento orgânicos, muito embora a qualidade dos alimentos seja a
melhor possível.

Já é um fato verificado 'entre nós, que a média da estatura de
alunos de estabelecimentos de ensino de zonas pobres é menor do que
a dos de zonas ricas, porque nestas as condições em que os escola-
res vivem são muito melhores, entre eLas a alimentação contribuin-
do com um contingente de importância considerável.

"Quanto a qualidade, para que o desenvolvimento se processe
bem, é preciso que a alimentação, em quantidade suficiente, pro-
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-- , ~ l!IrIporcione a inges~ao de todos os elementos necessarios a construçao
dos tecidos el principalmentel daqueles que o organismo não é ca -
paz de fazer a síntese.

Agentes fisicos - Os agentes físicos exercem sôbre o cresci
mento uma ação indiscutível.

A luz é o mais importante dêsses fatores. Sabe-se hoje o e
feito beméf'ico da 'exposição ao solou aos raios ultra-violetas, s.,2,
bre pessoas atacadas de raquitismo, de afeções que se acompanham ~
perturbações do crescimento.

A respeito do desenvolvimento da estatura, Bufestel (8) ass!
nala que está na dependência imediata do aumento de comprimento dos
ossos longos. ~uando êste cess~, o crescimento em altura está ter-
minado.

o tecido osseo aparece tardiamente no embrião. ~ precedido
de um esqueleto, a princípio, depois cartilaginoso. No curso da vi
da fetal, sôbre as diferentes partes do esqueleto cartilaginoso, a
parecem em épocas variáveis para cada osso, pequenos pontos de cé-
lulas osseas chamadas - pontos de ossificação, que constituem os ~
+ementos primordiais da formação do osso. ~stes pontos de ossifie
caçãol se loealizam quer no centro, quer na periferia da cartlla -
geme ~les aparecem secessivamente e se extendem aos poucos para se
juntarem em seguida.

Um osso longo, o fêmur, a tíbia, o úmero, p. eX.1 tem três
pontos principais de ossificação, um no centro - o ponto diafisá-
rio, e dois nas extremidades - os nyos epifisários.

~stes três pontos vão progressivamente aumentando e chegam
a uma situação em que são separadoa apenas por uma espessura de
substância cartilaginosa, denomina ..•cartilagem de conjugaçaolque
vai desempenhar um papel important! slmo no crescimento do osso.

(8) - Bufastel, L., capo no Tralt~ '~ducation Physiquel de M. Lab
bé, Gaston Doln & eie, Paris* 19301 pago 91.
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A cartilagem de conjugação subsiste enquanto o crescimento do osso
não está terminado. Quando ela desaparece o osso não pode mais a-
Longar= se ,

Em certas afecções, a cartilagande conjugação desaparece pr~
maturamente, o que acarreta a parada de desenvolvimento do indivldUQ

Esta cartilagem é muito delgada, tem alguns milímetros de e~
pessura. Em crianças jovens ela é facilmente separada do corpo do
osso; uma~ação violenta provoca o seu descolamento, o que é impor-
tante conhecer em estudos ligados à educação fisica.

Desde que a cartilagem desaparece, o osso já está definitiva
mente constituido e não pode mais crescer em comprimento porém pode
progredir em largura e em espessura, mercê de novas camadas que se
formam sob o periósteo. Esta proliferação sub-peróstea diminue ,

a

medida que o indiv!duo avança em idade. As datas de aparec~ento e
de soldadura dos pontos de ossificação variam para cada osso.

O prLmeiro ponto de ossificação aparece em geral na mesma é-
poca, para todos os ossos longos, mas tal não seIobserva para a so!
dadura definitiva. Fara a mulher, cujo crescimento é mais rápido do
que o do homem, a soldadura definitiva se faz geralmente dois anos
antes dê ste ,

Um fato interessante é o que se observa em relação, aos mem-
bros inferiores, nos quais os pontos de ossificação mais próximos
do joelho são os que aparecem primeiro e desaparecem por último Is
to explica as dôres de crescimento que se observam ~o n!vel dos jo
elhos e o aparecimento de estrias em tôrno dessas articulações a -
pós crises de crescimento provocadas por uma afecção febril, como o
tifo, por exemplo.

Nos membros superiores, ao contrário, são as cartilagens mais
afastadas dos cotovelos as que desaparecem por último.

O crescimento dos dãver-sos segmentos do corpo se processa da
seguinte maneira, de acôrdo com Dufestel: (9)
• < .

(9) - Dufestel, L., ob. cit., pago 102.
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Cabeça - ~ a parte mais volumosa do corpo do recem-nascidoj
constitue cerca da quinta parte do comprimento dooorpo. Compõe-se
de duas partes: p crânio e a face.

Para Richer, na idade de um ano a estatura é igual a 4 vê -
zes a altura da cabeça, aos quatro anos a 5 vêzes e aos nove a 10
vêzes. A partir dos cinco anos o crescimento é muito mais lento,e
, , Ae somente aos quinze anos que o cranio adquire seu volume definiti
VOe No adulto, a cabeça está compreendida 7 vêzes e meia na altu-
ra do corpo. Aliás, esta altura da cabeça é que serve de medidapa
ra estabelecer as proporções do corpo humano em muitos cânones uti
lizados pelos artistas.

A face se modifica quando os primeiros dentes aparecem;o m~
xilar inferior aumenta de altura, depois alonga-se e dá ao rosto o
seu aspecto definitivo.

, '"Pescoço - O pescoço e a porçao do corpo que une a cabeça ao
tronco. hle é formado pelas sete vértebras cerviaais e estende-se
do occipital à primeira vértebra dorsal. Como observou Mac-Aulif-
fe, êle se desloca para baixo, mêrce do progressivo abaixamento do
tórax, logo que a criança começa a andar. Seu diâmetro aumenta no

,
primeiro ano, fica estacionário até os seis anos depois progride
alguns milimetros por ano até a época da puberdade, quando êle cres
ce de 4 a 5 centímetros.

Tronco - ~ o segmento do corpo que se estende do pescoço aos
membros inferiores. De acôrdo com Godin, as suas medidas devem ser
tiradas da parte superior da fúrcula external até o pubis. ~ divi-
do pelo diafragma em duas partes; o tórax e o abdome, o primeiro
que é séde dos pUlmêes e do coração e no segundo estão localizados
o estômago, os intestinos, os órgãos urinários, etc.

O tórax, pouco desenvolvido na época do nascimento, cresce
logo que os pulmões entram em atividade. Mas não é senão durante
a puberdade que êle progride mais evidentemente, adquirindo sua
forma definitiva dos quinze aos dezoito anos, sempre continuando a



Vejamos como se traduzem na estatura os acréscimos dos diren-
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aumentar em capacidade.
O abdome do recem-nascido é muito grande em relação ao seu vo

lume total, e com a evolução, perde gradativamente essa caracteris-
tica predominante.

Membros inferiores - Os membros inferiores constituem o quar-
to segmento do corpo humano.

Pouco desenvolvidos na época do nascimento,êles progridem de
maneira muito rápida até a época da puberdade. Com o comprimentode
20 cm. no recem-nascido, atingem 51 cm. aos três anos e meio, 78 em.
aos ~uatorze e 85 cm. aos dezessete anos.

O acréscimo dos membros inferiores é mais precoce para o sexo
feminino, segundo pesquizas da Sra. Francillon.

tes ,segmentos que passamos em revista.
Na época do nascimento a criança tem em média uma estatura de

50 cm.; ela aumenta 20 cm. no primeiro ano, 9 em. no segundo, 6 a 7

do quarto ao sétimo ano, 4 a 5 em seguida, até os 13 anos para os~
ninos e doze para as meninas. Nesta ocasião observa-se a crise pu-
beral, que se acusa por um rápido aumento de 7 a 8 cm. aproximada -
mente, durante dois anos. Após a puberdade o aumento persiste, mas
diminue progressivamente: não é senão,de alguns milimetros por ano,
até os vinte e cinco anos, aproximadamente, para o sexo masculino e
vinte e dois anos, para o feminino.

Pode-se dizer que a criança, que tem 50 Crn. ao nascer, para
duplicar essa estatura precisa de cinco anos e de dez, para tripli-
car, isto é, ela atinge 1m. aos 'cinco anos e 1,50m aos quinze.

Membros superiores - Colados ao corpo como apêndices, os mem-
bros superiores não constituem, como os inferiores, segmentos do c~

, ..po, mas têm seu desenvolvimento comparavel aqueles memvros.
No 'feto, o primeiro osso no qual se observa o aparecimento de

um ponto de'ossificação é a clavícula, nO 302 (trigésimo) dia. Os
do úmero, rádio e cúbito mostram-se no 352 dia, da mesma maneira que



fA AOS do emur e do peroneo.
Na época do nascimento, o comprimento dos braços é de 20 em.,

dos quais, 9 para o braço e 11 para o ante-braço e mão. Pode-se di

MINISTIÕ.RIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

zer que os membros superiores dupld,cam seu comprimento aos cinco e
triplicam aos treze anos. O cúbito e o rádio têm o crescimento mais
rápido do que o .ÚIDero.

No estudo dos membros inferiores vimo que o crescimento mais
intenso se verifica em tôrno do joelho; nos membros inferiores êle
se verifica nas extremidades osseas mais afastadas do cotovelo, i,! .
to é, na extremidade superior do úmero e nas inferiores do rádio e
cúbito.

pêso - Desde a época do nascimento até a idade adulta, o in-
div1duo aumenta de pêso, e a causa é o desenvolvimento dos órgãos,
principalmente dos ossos, dos músculos e do tecido adiposo.

Da mesma maneira que a estatura, o modo de se apresentar do
pê so, varia de- indiv1duo para individuo, e o estudo que se verá a
seguir representa a norma observada.

O pêso médio do recem-nascido é de cerca de 3 kg. 250; atin-
ge a 9 kg no fim do primeiro ano e a llkg 400, no fim do segundo a
no. A partir do terceiro ano a criança aumenta de 2 a 3 kg por anq
até a puberdade, quando o aumento é de 5 a 6 kg. Note-se que a es
tatura aumenta muito na fase pre-puberal, mas o pêso progride brus
camente é na fase que se segue, a puberal.

Há pois, dois grandes per!odos de aumento de pêso: um no pri
meiro ano do nascimento e o segundo dos treze aos dezoito anos, p~
ra o sexo masculino e dos onze aos dezesseis para o feminino.

A observação do ritmo do aumento de pêso permite concluir que,
de um maneira geral, a criança duplica seu pêso da época do nasci-
mento até os quatro meses, triplica aos doze meses, quadruplica no
fim dos dois anos; a partir dêsse momento, a progressão do aumento
diminue: aos cinco anos o pêso é de 15 kg , aos oito ainge 20, aos
doze 30 e aos quinze 48 kg.
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o ~umento de pêso tem sido sempre considerado como um sinal
de saúde; a criança que em um ano nada progrediu el principalmen-
te, a que emagreceul deve ser submetida a um exame médico.

O ritmo do aumento do pêso é uma nova prova do acêrto da lei
das alternâncias, segundo a qual se pode dizer que quando a crian-- ,ça cresce nao engorda, e reciprocamente.

Sistema muscular - A partir da quinta semana pode-se recanhe
cer no embrião a maior parte dos músculos do tronco ou dos membros
inferiores ou superiores. tles aumentam progressivamente de volu-

, 1m •.• Ime e, na epoca do nasc ento todos estao constitu~dos, mas ainda ~
perfeitos. ~ na puberdade que a criança desenvolve seu sistema mus
cular - a fibra alonga-se e hipertrofia-se.

A primeira manifestação de atividade muscular, determinada pe
la vontade tem lugar aos três meses, quando a criança pode virar a
cabeça. No oitavo mês ela pode ficar em pé agarrando-se a um obje-
to e, quando é sustida nas axilas, começa a pôr os pés em terra.

A cr-ãança se mantem em equil!brio dos 12 aos 14 meses; a1 co-
meçam os músculos a entrar em ação.

A fôrça de um músculo depende do número e do espessamento de
suas fibras; o comprimento varia com o do osso que 41e faz mover.

~ importante que se saiba que os músculos não se desenvolvem
realmente senão na puberdade e que, antes dêsse período não devem
ser solicitadas das crianças, exerc!cios de fôrça, que não estar~
de acôrdo com seu sistema muscular.

Sistema nervoso - O sistema nervoso adquire seu estado comple
to na idade adulta e, até essa ocasião, êle experimenta numerosas
modificaçõe s,

Exteriormente, o cérebro do recem-nascido pouco difere do de
um adulto: tôdas as circunvoluções estão formadas, com exceção da
de Broca, que não apresemta perfeito adiantamento, mas as clrcun-
voluções são pouco aparentes. O exame da estrutura intima do cé-
rebro revela que os detalhes principais estão apenas em esboço.



tre os diversos nervos.
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Na época do nascimento, as células que formarão os centros
nervosos estão constitu!das, mas ainda não experimentaram as modi
ficações definitivas. As células contanuam a progredir: seus pr2,
longamentos protoplásmicos se alongam.

TSdas as células, nessa ocasião, ainda não sofreram a tran~
formaç~o plrwmidal; muitas são ovoides, mas vão se diferenciar rà
pidamente e, a partir dos sete anos, t8das elas se tornam pirami-
dais.

o cilindro-eixo e os prolongamentos protoplásmicos se alon-
gam e se complioam, à medida que o cérebro se àesenvolve e que a

_ intelig~ncia amadurece. ~ a multiplicação das expansões protoplá~
micas que constitue o desenvolvimento intelectual.

O que caracteriza, entretanto, a evolução da fibra nervosa é
a mielinização; a fibra nervosa termina seu desenvolvimento quando
está tôda envolvida por uma camada de mielina. A mielina é a cama
da que envolve os filetes nervosos e os isola; ela exerce o papel
da borracha isolante dos fios elétricos - ela impede o contacto en

- ._.-As vias sensitivas sao as primeiras que se cobrem de mielina.
Na época do nascimento a medula já está suficientemente orga

nizada para entrar em função, entretanto, o cérebro ainda não está.
Não há nenhum movimento voluntário antes da terceira semana; até en
tão todos os movimentos são reflexos.

As vias motoras se organizam após a terceira semana depois do
nascimento.

No quarto mês nascem, na cortex, as fibras transversais quel!
gam entre si as células de uma masma camada ou de camadas zizinhas
e permitem as comunicações entre os diversos centros. No nono mês
a organização do cérebro está terminada.

Depois dos comentários de ordem geral, indispensáveis para a
compreensão do assunto que anunciamos logo no inicio dêste cap!tu~
10, .abordemos o estudo da f~ e da vida, ou dos períOdOS da evolução
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..•humana compreendida entre as idades de 11 aos 17 anos, que sao os
que o indivíduo passa na escola secundária.

Esta fase da vida abrange os seguintes períodos da vida,s~
gundo a classificação de Pende, citada por Berardinelli (10):

42 período - "Turgor secundusu, crescimento retardado (dos
8 aos 11 no homem e dos 8 aos 9 na mulher).

~ um período em que predomina o desenvolvimento em largura.
No homem o 't6rax se alarga em todos os sentidos, a musculatura se
desenvolve; na mulher a bacia se alarga e a gordura se acumula,c~
racter!sticamente, nas coxas, nádegas, espáduas, adquirindo o cor
po as formas arredondadas femininas.

52 per!odo - uProceritas secundatl, segunda crise de alonga-
mento (dos 12 ou 13 aos 15 e meio anos no homem e dos 10 ou 11 aos
14 na mulher, masis precocemente nos climas quentes).

~ A'~ a crise da adolescenci propriamente dita, pre-puberal, ca-
racterizada por'um rápido e brusco crescimento em altura. Aparecem
os primeiros p~los no pubis e nas axilas, a voz muda no homem, os
seios apontam na mulher.

Há neste período, trfase infelizu de Pende, uma grande insta-
bilidade em todos os domínios - nutritivo, circulat6rio, nervoso. O

, .

despertar da vida propriamente sexual acarreta o romanticismo, asf~
tasias, o sen~lmentalismo, as inclinações artísticas, as preocupações
religiosas.

62 .período - "Turgor tertius", puberdade, novo desenvolvimento
em largura, (dos 15 anos e meio aos 17 ou 18 no homem e dos 14 aos 16
na'mulner). O crescimento em altura se retarda, aumentando a larga-
.ra e a espessura; os músculos se desenvolvem mais; cresce principal-
mente o tronco; o peito e as espáduas se alargam. Os 6rgãos sexuais
se desenvolvem e já é possível a reprodução. O sistema piloso, as ~
nhas e os dentes se robustecem.

No sexo feminino, verifica-se em alguns casos mais precoces,a
r_---, ~ __ ~.~".:""""_.:_"'";,~~v':""'• ....,..~--::" -" t... ~~

(10) - Berardinelli, W., ob. cito pago 256 e seguintes.
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caracterização de sinais que pertencem ao infcio do perfodo seguinte,
que é o sétimo, em que se completa a maturidade sexual e o desenvol-
vimento em altural abrangendo as idades de 19 aos 30 na homem e dos
19 aos 28 na mulher.

O períOdO da vida que estruaos estudando abrange as seuintes
fases, de acôrdo com Dufestel (11):

a) grande infância, terceiro período de sua c1assificação,que
compreende os anos que se escoam desde o aparecimento dos dentes pe~
manentes até a puberdaàe.

Comporta duas fases distintas: uma de crescimento lento e ou-
tra, denominada pre-puberal, porque precede imediatamente a puberda-
de, e é caracterizada por um rápido crescimento da es~atura.

Em virtude de ser mais precoce a puberdade no sexo feminino,a
grande infância é mais curta para as meninas que para os meninos. Co
meça aos 7 anos, em ambos os sexos e termina aos 13 ou 14 no femini-
no e 14 ou 15 no masculino.

b) puberdade, que constitue o quarto per!odo de Dufestel. A -

pós a fase fetal é durante a puberdade onde se observam as mais pro-
fundas modificações no organismo. ~ste, completamente transformado
vai, em virtude da maturação dos órgãos genitais, poder reproduzir-

Passemos aos estudo mais detalhado das modificações que os or
ganismos masculino e feminino experimentam nestas fases.

Na grande infância, na primeira fase dêste períOdO, ou de ~s
cimentb lento, como dissemos, e que se estende dos sete aos doze anos
para os meninos e dos sete aos onze ou doze para as meniBas, a esta-
tura continua a crescer cerca de 4 a 5 centímetros por ano, o pêso de
1 500 a'2 000 grs. e o per1metco torácieo 1 em.

..A altura da cabeça que, no reeem-nascido, correspondiaa qui~
ta parte da estatura, passa a representar a décima parte aos oito ou
nove anos, por causa do alongwllento dos membros inferiores.
(11) - Dufastel, L~, ob. éit. pag. 91.
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Um pouco antes desta fase, no decurso do sexto ano, aparecem
os dentes permanentes. A principio são os primeiros grandes molare~
também chamados dentes dos sete anos, depois surgem os incisivos cen
trais' inferiores e superiores, ainda aos sete anos, seguindo-se osi!!.
cisivos laterais aos oito anos e meio, os primeiros pre-molarea in-
feriores e superiores dos nove aos doze anos, os segundos pre~mola-
res aos onze anos e os caninos aos doze, bem como os segundos mola-
res superiores e inferiores.

Os órgãos digestivos; particularmente o est8mago, modificam
•• '. t '"a sua estrubura para se adap~arem as necessidades do organismo.

, ". .' ,.Os pulmoes contlnuam a progredir. O tipo respiratorio, que

era abdominal, modifica-se ?as poucos e terna-se costal inferior
nos meninos e co~;al superior nas meninas. A frequência respirató-
ria, cái de 50 para 20 movimentos por minuto ..•

O aumento de volume do coração é relativamente considerá.vel,
Aodos oito aos quinze anos. Seu peso passa de 95 grs aos oito anos pa

ra 200 grs aos quinze. O número de pulsações por minuto também bai-
xa.

A tensão arterial aUmenta com a idade, até atingir os limites
normais da idade adulta.

A fase pre-puberal, a segunda da grande infância, é caracteri
zada por Um acréscimo brtlsco e rápido da estatura. Ela tem a dura -
ção de dezoito a vinte e quatro meses.

O aumento em estatura para o sexo feminino é de cerca de 7cm.
por ano, dos doze aos treze anos, mais considerável, portanto do que
anteriormente, que não passava de 5 cm , A f·ase pre-puberal no sexo
masculino começa aos treze ou quatorze anos, aproximadamente, quando
o aumento da estatura é de 7 a 9 cm. por ano. Em dois anos do perio-
do pre-puberal verifica-se o acréscimo de 16 cm. para o sexo masculi
no e 14 cm. para o feminino.

,O desenvolvimento da estatura verifica-se a custa do alonga -
mento dos membros inferiores, pois o tronco participa de maneira in-
significante. Neste perlodo observa-se uma deshàrmonla corporal, es-



o desenvolvimento psíquico também evolue. Os brinquedos dos
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pecialmente nos meninos. O busto curto não está perfeitamente em re-
lação com as pernas que são muito longas; daí o nome que tem êste pe
r!odo de "idade ingratalt• Nas meninas, a fase disl'larmônicaeã mais

- .longa, mas é mascarada pelo aparecimento dos seios.
Em virtude do alongamento rápido, que não é acompanhado do au

mento proporcional do volume do tronco, a criança parece delgada, ma
,gra, e as apófises espinhosas das vértebras e as costelas fazem sal!
ência. Apresentada ainda sinais de debilidade motivados pela fadiga
e despesa orgânica com a rapidez do crescimento.

A fôrça é reduzida e a criança não pode executar exerc!cies
que importem em grande dispêndio de energia muscular.

Desde o 1nfc10 da grande infância, os caracteres distintivos
dos dois sexos começam a se acentuar; êles vão progredindo de ano pa
ra ano até a uberdade.

meninos tornam-se mais ruidosos e os saltos e as corridas passam a
constituir os elementos essenciais. As cr~ses de desenvolvimento fi
sico alternam com as de desenvolvimento da intelie~ncia.~ um fato que
precisa ser conhecido porque o trabalho cerebral e a fôrça física P2
dem ficar reduzidas.

A linguagem aperfeiçoa-se, o vocabulário aumenta, a memória se
desenvolve extraordinàrirunente neste per!odo~

A mémória e a atenção voluntária vão permitir o desenvolvimen
to de uma nova faculdade - o racioclnio. Sendo posslvel ao jovm cla~
sificar as idéias, compará-las, raciocinar, surge o julgamento. tle
toma consciência de si mesmo, e a educação ensina-lhe a reconhecer o
bem e o mal.

Passemos ao estudo do desenvolvimento org!nico na fase que se
segue - a puberdade.

~ o per!odo no qual o jovem adquire a capacidade de reprodu-
zir a espécie. t I~a fase de transformação completa, durante a qual
órgãos' até então em estado embrionário, tomam um desenvolvimento con,
siderável.
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~uando OS fenamenos que acompanham a puberdade aparecem o
crescimento se retarda; parece que a maturidade sexual constitue
o ponto culminante do desenvolvLmento.

Na puberdade observam-se modificações no organismo, de nat~
reza física, intelectual e moral. ~ste período para o educador tem
uma importlncia extraordinária: é preciso observar cuidadosamente a
evolução do rapazinho ou da moça, e as modificações que se vereflc~

No sexo masculino, os sintomas puberais são mais tardios do
que no feminino. ~les se retardam ainda mais nas crianças que não se
encontram" em condições satisfatórias de higiene.

GOdin, o grande mestre francês, que estudou a evolução dos in
div!duos nos pez-Lodos de desenvolvimento org~ico,~ manifesta que nos
jovens franceses os primeiros sinais da puberdade aparecem entre qu~
torze e dezesseis anos: aos quatorze surgem os primeiros pelos no pu
bis que se tornam mais abundantes aos quinze, ao mesmo tempo que .8.2'.

voz começa a mudar. Aos quinze anos e meio os pêlOS pUbianos já são
muito abundantes para cobrirem completamente a pele, e os das axi -
las ràpidamente crescem. Os 6rgãos genitais são ainda pouco desen -
volvidos, devendo bipertrofiar-se aos dezessete anos. Godin estima
em três semestres o tempo necessário para a evolução dos sinais ob-
jetivos da puberdade.

A progressão da estatura, que na fase pre-puberal fora rápld~
retarda-se e passa a oscilar entre um aumento de 2 a 3 cms. por ano,
entre dezesseis e dezoito anos.

Segundo Godin, os membros inferiores aumentam 25 milimetros em
comprimento, dos quatorze aos quinze anos, 27 milímetros dos quinze
aos dezesseis anos e 21 mil!metvos dos dezesseis aos dezoito anos.

Os membros superiores aumentam na mesma progressão, 24 mil!-
metros aos quinze anos, 27 mil!metros dos quinze aos dezesseis anos
e 17 mil!me·tros dos dezesseis aos dezoito anos ,

Mas se os ossos longos aumentam pouco em comprimento, êles pr~
gridem em espessura mercê da atividade do periósteo.

O busto alonga-se 7 cm, 4, em três anos.
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o pêso do corpo que tinha aumentado pouco no período pre-pu-
beral, aumenta considerave1mente durante a puberdade. A progressão é

aproximadamente de cerca de 5 kg, dos quatorze aos quinze anos, 6 kg
no ano seguinte e'5 kg de dezesseis a dezessete anos.

O sistema muscular, até então mais ou menos rudimentar, atin
ge seu completo desenvolvimento dos quinze aos dezoito anos. Os mús-
culos, principalmente os que cumprem um trabalho diário acusam seu~
senvolvimento por saliências ma~s ou menos volumosas. O tecido conj~
tivo também cresce ao mesmo tempo que os músculos.

O coração experimenta neste,período sua segunda crise de cI"e,!
..cimento. As paredes espessam-se para atenderem as necessidades da c11"

culação. O diâmetro da aorta e dos vasos sangúineos aumenta de calibre.
A tensão arterial elev~-se e o pulso diminue de frequência.

Outro órgão que muito se modifica é a laringe, que duplica de
volume. As transformações verificadas naglote e nas cordas vocais
provocam a mutação da voz, cujo timbre abàixa proporcionalmente com o
desenvolvimentos dos órgãos genitais.

O estômago, os intestinos e o fígado completam seu desenvolvi
"

mento e tomam sua forma definitiva.
Até os cabeLoa apresentam modificação de coloração: tomam uma

côr mais carregada que a da infAncia, observando-se crianças louras
_~ue se tornam castanhas.

O sistema nervoso termina sua evolução: os sentidos adquirem
9 grau de feição definitivo.

As modificações mais importantes observam-se nos órgãos geni-
tais que perdem seu estado infantil. Logo que os outros departamentos
do organismo começaram a evoluir, os órgãos genitais passam a progre-
dir ràpidamente" O pêriã s, mercê do desenvolvimento dos corpos caverno
sos, aumenta de volume e poderá entrar em completa ereção. As glându-
las que fornecem o complemento da ejaculação espermática, as glândUlas
de Cowper e a próstata, hipertrofiam-se. Mas é principalmente nos te~
tículos e nas bolsas que se verifica um rápidO. aumento. Observa-se a
diferenciação das células dos tubos semin1feros para dar nascimento aos
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esper.matogonios, que se transformam em espermatocitos, e finalmente em
espermatozoides. Segundo muitos autores, êstes não aparecem na prime!
ra ejaculação, mas muito depois.

O timo regride quando os testículos se desenvolvem; a tirólde,
ao contrário, termina a sua evolução •

Para Godin, são necessários dois anos para assegura a matura-
ção orgânica, que é favorecida quando a evolução se dá na estaçao quent

No sexo feminino o aparecimento dos sinais da puberdade é mais
precoce do que no masculino.

A época do aparecimento das primeiras regras é nas proximida-
des dos treze anos, muito embora haja casos precoces, cujo aparecimen-
to se verifica aos doze, onze, ou mesmo menos; observam-se também ca-
sos de retardamento, em que o aparecimento daquele c, f'enômeno se veri-
fica aos dezessete, dezoito e até vinte anos.

O aparecimento das primeiras regras varia com as raças e os
pa!ses. ~le é mais precoce nas jovens dos países quente, bem como nas
que residem em cidades, assinalando-se um retardamento nas moças de
classes pobr?s e nas que vivem nos campos.

Como com os rapazes, a estatura após a crise da fase pre-pubep
ral, retarda sua progressao, de maneira muito marcada. '0 acréscimo que
era de 7 em. baixa para 3 e mesmo 2.

Todos os pontos secundários de ossificação soldam-se só per-
sistindo as cartilagens de conjugação.

O desenvolvimento do tórax é ~cusado pelo desenvolvimento dos
perímetros.

A bacia, que desempenha um papel tão importante na fisiologia
feminina, toma sua forma e dimensões definitivas. Todos os diâmetros
aumentam'8 a 9 centlmetros, entre os treze e dezesseis anos.

O crescimento dos membros neste períodO é mutto reduzido.
Observa-se uma progressão :çápidano pêso, ao contrário do fe-

nômeno verificado na fase anterior, quando o aumento rápido foi na es
tatura. O acréscimo do pêso é de cerca de 4kg 500, dos doze aos quato~
ze anos.
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dezesseis anos.

A laringe duplica seu volume, a glote se alonga e a voz se mo
difica. A respiração torna-se costa1 superior.

As principais modificações, entretanto, observam-se nos órgãos
genitais. Os pêlos aparecem na vu1va e nas axilas, os grandes lábios
se espessam, o útero aumenta em t8das as dimensões e os ovários pre-
param-se para entrar em ação e duplicam de pê so.•

, AOs seis desenvolvem-se rapidamente, ao mesmo tempo que todas
as formas do corpo tomam as caracterIsticas próprias do sexo. A mu-
lher está então em condições de àesempenhar o papel que lhe está re_
servado na natureza - a maternidade.

, AA fim Qe atender as necessidades do organismo durante este pe
rIodo de super-atividade funcional, é indispensável fornecer~lhe uma
quantidade relativamente grande de materiais.

Após o aparecimento dos sinais da puberdade, o jovem toma 000
pecto viril, aparece a barba, e o desenvolvimento do tronco faz desa
parecer o aspecto disharm8nico da idade ingrata.

Fenômeno equivalente acontece com a moça, cujo corpo, atitu ~
des e psicologia tomam as características femininas.

~stes fenômenos já constituem nova fase de evolução - a post-
pubera1 que terminará aos dezoito anos no sexo feminino e aos vinte
no masculino, em idades, portanto, que já não interessam ao nosso es
tudo.

No rapa~, a partir dos dezessete anos, a estatura aumenta ce~
ca de 3 em. e meio por ano, e 2 e meio nos dois últimos anos desta fa
se. Na moça o aumento da estatura é de 3 em. e meio aos qUinze anos,
e baixa para 2 e meio, e depois para 17 milímetros.

Nos dois sexos, entretanto, o pêso continua a aumentar, mercê
do desenvolvimento dos músculos e do tecido adiposo.

Após o longo estudo que vem de ser feito passemos às conside-
rações sôbre as exigências que deverão ser atendidas para que o de -
senvolvimento orgânico do indivíduo na escola secundária se processe
normalmente.

Essas exigências são condiçõe.s de natureza higiênica, segundo
as quais deve ser proporcionado ao estudante vida regular, boa ali -
mentação, atividade f!sicia e intelectual ad~quada, vida ao ar 1ivr~
preocupações mentais sadias, devendo ser evitad.os os excessos d~ qual
quer natureza, os vIcios, as preocupações aexua í.s doentias, por meio'
de uma conveniente educação sexual.
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IIl

o QUE A SOCIEDADE POLfTICA EXIGE DO ADOLESCENTE NO

PER:LODO CORRESPONDENTE À ESCOLA SECUNDÁRIA
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III

o ~UE A SOCIEDADE POLíTICA EXIGE DO ADOLESCENTE NO PERíOD, COR-

RESPONDEN~ À ESCOLA SECUNDÁRIA

A finalidade da educação física nos estabelecimentos de en-
sino secundário deverá ser "proporcionar aos alunos o desenvolvimen
to harmenico do corpo e do esp!rito, concorrendo assim para formar
o homem de ação, física e moralmente sadio, alegre e resoluto,con~
cio do seu valor e das suas responsabilidade, e preparar a mulher
para a sua missão no lar, dando-lhe ainda a possibilidade de subs-
tiruir o homem em trabalhos compatíveis com o se~o feminino; tornar
cada brasileiro, de ambos os sexos, apto a contribuir eficientemen-
te para a economia e a defesa da Naçáo.U(l).

Essa definição, a mais feliz de quantas temos visto formula-
das, concorda de maneira admirável com o conceitro de Durkhe1m sôbre
educação, entrosando-se t~o perfeitamente, como se fosse deste o
complemento.

Durk:heim considerou a educação como lia ação exercida pelas
gerações adultas sôbre as gerações que ainda não se encontrem pre-
paradas para a vida social; tem por objeto suscitar e desenvolver
na criança certo número de estádios físicos, intelectuais e morais,
reclamados pelo sociedade política no seu~onjunto e pelo meio es-
pecial a que a criança particularmente se destina." (2).

Os estádios reclamados pela sociedade política no .seu conjun-
12 estão representados pela parte final do conceito que acima trans-
crevemos: tltornar cada brasileiro, de ambos os sexos, apto a contri-
buir eficientemente para a economia e à defesa da Nação.u Esta fra-

..•se, de grande singeleza na sua forma, agigantayse na sua expressao,
porque dentro da economia e da defesa da Nação está contida a segu-
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rança das instituições sociais que nos são mais caras.
Os estádios reclamados pelo meio especial a que a criança

particularmente se destina estão expressos no in1cio do conceito,
quando afirma que a finalidade da educação física na escola secun
dária deverá ser tt~roporcionar aos alunos o desenvolvimento harmô
nico do corpo e do esp1rito, concorrendo assim para forman o ho -
mem de ação, física e moralmente sadio, alegre e resoluto, cônscio
do seu valor á das suas responsabilidade, e preparar a mulher para
a sua missão no lar, dando-lhe a possibilidade de substituir o ho-
mem em trabalhos compat1veis com o sexo femihino.1t

Infelizmente essa finalidade tem sido deturpada pelos pró-
prios professôres de educação f:f.sica,exclusivamente por falta de
orie~tação técnica nas escolas especializadas. Os alunos egres-
sos destas es~olas, alcançando o diploma que os habilita ao exer-
c1cio da profissão, pfeocupam-se, não em orientar e assistir ao de
senvolvimento f1sico das crianças e jovens que lhes são confiados,
mas em lhes ensinar todos os exerc:f.ciosque aprenderam durante o
curso, como se a sua tarefa consistisse em transformar cada gina-
siano em professor de educação f:f.sica. E assim, ao invés de edu-
cadores, fazem-se meros instrutores.

Indispensável se torna que os professôres da cadeira de me-
todologia da educação f1sica, nas nossas escolas especializadas,
compreendam isto e modifiquem a orientação que vêm imprimindo nes-
se sentido. Parece-nos que só uma ação enérgica e decisiva da Di-
visão dá Educação Fisica poderá modificar essa mentalidade que es-
tá desvirtuando de suas finalidades a educação f1sica no ensino see
cundário.

O conceito com que iniciamos êste cap1tulo é de grande feli-
cidade e precisa ser compreendido primeiramente por aqueles que teem
a seu cargo a formação dos professôres de.educação fIsica e depois
por êstes último, que vão atuar diretamente sôbre os jovens ginasi-
anos e colegiais.
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CHAMADAS D:eSTE CAP1Tf.JLO

(I) - citação de I.p.Marinho à pág , 30 de sua monografia tIA oportu-
nidade da criação da carreira de técnico de educaçâo física. ti

- Rio - 1943 - pág. 30.

(2) - Durkheim, E. - Educação e Sociologia Tradução de Lourenço
Filho - Cia Melhoramentos de São Paulo - são Paulo - 2a. e-
dição - pág. 45.
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OS INTE~SSES DO ADOLESCEN'lE NA FASE QUE CORRESPONDE À ESCOLA

811;C Lfl-l DÁRIA



- .. ..o interêsse - como tao pr-opr-I emen te afirma Claparede ,
- e a
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IV

OS IKTE~SSES DO ADOLESCE:r;TL NA Fl~SE QUE CORRESpm:DE À ESCOLA

SECUKDÁRIA

Rá um velho provérbio que diz: "Não se pode obrigar a beber
a um asno que não tenha sê de ," E isso se ajusta aos seres humanos de
um mc,do perfeito. Não se pode obrigar um indivlduo a ouvir ou a tra-
balhar, sem lhe haver despertado um interêsse, um desejo de saber ou

. ,.., " 1 Ade agir. Suscitar o 1nteresse e o problema sobre o qua repousa toda
e qualquer atividade escolar.

Claparede (1) nos ensina que há duas espécies de meios para
estimular c interêsse:
"12. - Os meios extr:!.nsecos, que apelam para móveis estranhos ao pró-

prio trabalho que se tem de executar e que Lançam o indivíduo
fora dá si mesmo, a bem dizer: tais são os prêmios, os casti-
gos, a emulação, a necessidade de passar nos exames, etc.

22. - Os meios intrínsecos, que consistem em por o aluno numa situa-
ção tal que sinta a necessidade, o desejQ de executar a tarefa
determinada."

A escola tradicional sempre se valem dos meios extrínsecos pa
ra alcançar os seus objetivos e ainda hoje dêles se utiliza. Podemos,

dizer que no ensino secundário os alunos ~ estudam pela necessidade
de passar nc s exar'1es , Em oposição, a escols nova teu: procurado lança
mão dos meios lntr:1nsecos, enriquecendo a técnica pedaeógica com mé~
todos var5ados e processos os mais diversos.

'-'ualsos fundamentos psico-biológicos do interêsse?

r.,]L renl de t.õdas as nessas ações, de todos os nossos pensamentos,
11



se absoluta entre ê1es.
O interêsse é pois um sintoma de necessidades, psicológicas

ou biológicas, ou ainda, o que é a regra, a conjugação e a manifes-
tação das necessidades de ordem psico1óeica e biológica.

·c interêsse é ditado sempre por uma necessidade de ordem im.e
dia ta. Se conseguirmos estabelecer quais as necessidades do indiv!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE

o que Lhe s dá orientação adaptadas ;'5 ne ces sLdade s do momento.
"Dizemos que uma coisa nos interessa quando ela nos importa

no momento em que a consideramos ou quando corresponde a uma neces-
sidade f!sica ou intelectual: a alimentação interessa ao homem fa-
minto, porque lhe é necessário possul-la; uma planta rara interessa
ao botânico, por-que lhe ccnvém conhecê-la, etc , Ü bermo "Lrrte r'êsae"
exprime, -pois, uma relação adequada, uma relação de conveniência r~
clproca entre o sujeito e o objeto. Em si, um objeto nunca é inte-
ressante; seu interêsse depende sempre da disposição psico-ffisioló-
õica do indivlduo que o considera. O objeto não interessa, com efei-
to, senão quanc.o o sejemto se acba disposto a ser interessado por ê-
lei por outro lado, o sujeito não sente interêsse em presença de um
pbjeto se êste não lhe é vantajoso de qualquer maneira. Desta duali
dade de fatores que o fenômeno do interêsse LmplLca se depreende que
o vacábulo aplica-se tanto ao objeto que interessa, como ao estado
ps Iqu í co despertando no sujeito pelo objeto que lhe ãmpor-t.a!", (2).

O interêsse psicológico coincide quase sempre com o interês-
se biológico; dizemos quase sempre porque há. casos anômalos em que

A , , ~... "1o interesse psicologico pode ate opor-se ao ~nteresse biolog co.
:este último caso se verifica quando há uma dissolução parcial dos
instin tos no homem , :g o caso, por exemplo, dos cocainômanos 1 morfi
nômano s, aLcoó'tanr-as , fumadore s de ópio e outros viciados, q.ue se

, ~ "sentem irresistivelmente inclinados a coca1na, mcrfina, alcool e o
pio, muito embora a absorção dêsses tóxicos contrarie direta e pro
fundamente o interêsse biológico pessoal.

A regra, no indivlduo normal, é a equivalência dos interêsses
psicológicos e biológicos, assegurada e mantida uma concordância



A· -deal, seja simplesmente o interesse de conservaçao pessoal,..
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duo em fase de sua vida, teremos fixado as fases da evolução dos inte-
rêsses.

Stumpf assim classificou a evolução dos i~terêsses:
l~ período - desde o nascimento até o apar-e c.âmen t.oda linguagem;
22. períoà.o - do começo da' linguagem até a entrada na escola;
32.per!odo - da entrada na escola até a àdolescência;
4~período - a própria adolescência.

N "classificaçao ~e\ Claparede e a seguinte:
I - Estádio de aquisição, de experimentação:

1. Período dos interêsses perceptivos, durante o primeiro ano da
existência".

2. Período do interesse g16ssico, durante o segundo e terceiro a-
no.

3. Período dos interêsses gerais; despertar da inteligência (ida-
de das perguntas), dos 3 aos 7 anos.

4. Período dos interesses especiais e objetivos, dos 7 aos 12 a-
nos.

11 - istádio de organização, de apreciação:
5. Período sentimental; interêsses éticos e sociais; interêsses

especLaLâzado sj inierêsses que se referem ao sexo; de 12, a 18
anos ou mais.

1+1 - Estádio da pr-oduçáo ;

6. Periodo do trabalho. Os diversos interêsses se acham, êles
próprios, ªubordinados a um interêsse superior - seja um i-

porém não desempenham seu papel senão pela metade, em rela-
ção a êste. - Idade adulta.

A ' ,E, deste modo, Claparede completa as suas ideias:
IISe tratarmos de determinar a lei geral que rege a sucessao

dos interêsses, isto é, as linhas dã.r-e t.or-a s de sua evolução, da dispe.!:.
..• .. -sao a unidade, verificaremos que esta progressaú segue:

do simples para o complexo;
do concreto para o abstratQ;
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da receptividade passiva para a espontaneidade;
da. indeterminação para a especializaçãO' (isto é, que a prig

'.io, os diversos objetos não interessam à criança senão quando põem
jôeo as suas funções gerais - como o sentir, o adaptar um movimento,

..indagar a -causa ou o proque, - ao passo que, ma!s tarde, Q interessa
e especializa em certos objetos, em certas, ocupações, em certos PI'O -
-emas);

da subjetividade pára a objetividade (entendendo-se por es-
~s palavras que os objetos só a interessam a princípio, enquanto con~
ituem um pretexto para o jôgo das funções, e que somente mais tarde é
_ue serão cOI).siderados por s~ mesmos;.progressãc do jôgo-ao trabalho,
_oder-Lsmc e di~er, "ou então, empregando a linguagem r'z-eudâ ana , passagem
'0 Erincípio do gôzo ao princluio da realidade);

do imediato uara o mediato no tempo e no espaço ( a princl-
, ,

pio, somente interessa a criança a companhia de pessoas com que convive
~ aquilo que está presente; mais tarde, também o que está distante, o
assado e sobretudo o futuro se impõem por sua vez ao interêsse).fI(3(.

De acôrdo com a classificação de Clapar~de, o segundo está-
~io - o de organização, de apreciação - que compreende o período sen -
timental, é o ~ue nos deve interessar neste trabalho, pois corresponde
quase que exatamente à época da escola secund~ria. Os interêsse nêsse
período estão representados por esta forma; interêsses éticos e sociais;

• Mointer&sses especializados e interesses que se referem ao sexo •.
Parece-nos que será de grande utilidade ouvir' o que a respei

to de tais interêsses escreve Clapar;de., muito embora a tral1:scrição seja
um pouco extensao Ma a sábia lição que se contém em suas palavras, com-
pensa êste pequeno esfôrço.

nA idade de 12 anos é uma data importante na história do de-
senvolvinlento do menino; assinala. um esquina, umamu.dança de direção,de
orientação. Regiões insuspeitáveis subitamente se lhes desvendam aos o
lhos: a conciência. social deap~rta e o eixo dos interêsses àe desloca.

Nesta idade, o menino, que até então não se ocupava do papel
que podia desempenl~r na sociedade, adquire conclência de seu caráter
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de membro de uma. coletividade. Trata de captar a estima de algumas pes-
, , Asoos, torna-se ma Ls sens LveL a influencia destas.' Como, neste momento,

sua suscetibilidade, sob a ação de outros, não se acha ainda temperada
ou governada pelo espírito critico ou por algum ideal ético determina-
do, o menino de 12 anos é particularmete sensivel ~s más sugestoões. t,
pois neste momento que se deve começar a vigiar os conhecimentos que ad
quire e as amizades que prOCU1'a.

Ao mesmo tempo que adquire conciência dos demais, o menino
se torna conciente de sua própria personalidade.

Posse da conciência própria e posse daconciênciad dos de-
mais, não são, cgm efeito, senãõ dois aspectos de um mes.mo ato de di~e
renciação, de classificação. O indiv!duo só se define em relação à co-
letividade. A essência do eu está constituida pelo sentimento da res-
p<Dnsabilidade, do dever, do papel que somos cr.amados a desempenhar, se!,!
timentos que são, evidentemente, de origem e de significação sociais.

O períOdO da adolescência é ainda caracterizado pela concen-
tração do interêsse sôbre um pequeno número de objetos. Geralmente se ve
rifica um único interêsse dominante, que é como que o centro em tô:rno do
qual gravitam tôdas as ocupações, todos os pensamentos do joven ou da jQ

ven: a pintura, a música, uma obra de caridade, uma coleção, um convl.li'io,
O valor (moral, eEtético) desta~ ocupações começa tmabém a predominar sô
bre o seu interêsse puramente intelectual.

Depois surge a crise da puberdade, crise ao mesmo tempo fisi
ológi,ca e psicológica. t. tamanha a importância dessa fase que seria ne-
cessário consagrar-lhe um volume inteiro. O que nos adolescentes culmi-
na é um interêsse mais ou menos conciente, mai~ ou menos confessado por
tudo que se relacione com o outro sexo, por tudo que possa seduzi-Io:
garridice, atavios,beleza corporal, leitura de romances ,proibidos •••

~-o período do pomo vedade. Uma vida neva fervilha nas pro-
fundidades de sua alma; e êles, os jovens de ambos os sexos, acham-se
enclausurados entre as quatro paredes de uma escola, de uma oficina ou
de um internato.t

Mas os instintos nascentes, comú a sBiva primaveril, não p~
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dem permanecer comprimidos por muito tempo: ,se algum obstáculo se opõe
à sua ncrmal ascensão, êles irrompem por qualquer' via lateral.

l"requentemente estamos vendo quanto a pube r-dade predispõe à
exaltação religios~9 Em sua estatística sôbre a idade da conversão,sta~
buck observou que êste fenômeno' alcança seu máximo de frequência aos 16
anos nos rapazes e ao-s 13 anos nas moças. Parece fora de dúvida que a e
moção religiosa e o instinto sexual teem raizes psicológicas com~~aà. ~
reli~ião, como o amor, procede de um sentimento de impe~feição, de insu
ficiência pessoal, de isolamento ou de angústia, de f~ta, enfim; como
o amor, ela permite ao indivíduo o dom de si mesmo, a fusão com outros
seres, tendências que no adolescente são sentidas como necessidades,por

/ -
que fazem parte do interêsse da raga. Reprimindo brutalmente, em nome
de algum dogma "positivistan, as inclinações religiosas, podem-se produ
z+r no rapaz, e sobretudo na moça, graves perturbações, mormente nos in
div1duos que' possuem temperamento nervoso ou qeusejam predispostos à
histeria. hiesmo supondo que a religião não corresponda a nenhuma "vez-da

deTl objetiva, pode ser momentaneamente de frande utilidade, servindo de
suporte e de meio de expressão a sentimentos que êles sim, são bem reais

- - I"e cuja expansao permite, sem duvida, a personalidade ,transpor um passo
difícil de seu desenvolvimento. Aliás, isso de indagar se tal ou tal ob-
jeto de interêsse é "ver-dade" ou "erro", não tem sentido para o pedó Logoj
a única coisa que êle deve ter em consideração é a utilidade biolócica,
~uando o garotinho vê um navio de papel boiando ;,flor dágua, caberá in-
dagar se esta L~pressão lhe é útil ou nociva, mas isto não obriga neces-
sàriamente a'propor a questão de verdadeiro ou do falso.

Sob o pretexto de não ser tlverdadeira" a religião, impedir
quem em um adolescente se realize a normal evolução religiosa, cujo. ne-
cessidade natúral é por êle sentida" é proéeder como o dogmatista que

'",decreta o que é ver-dadeí.r-o , o que é falso e o que deve ser crido, e nao
como o psicólogo imparcial, que" comprov~ o que cor-r-e sponde de fato a u-
ma ne ce ssã.dade de crença, nem como o pedagogo, que deve favorecer a e-
volução natural do esp1~ito"guiando-o quando é preciso, mas sem contr~
riá-lo. Seria o mesmo que querer impedir a um bebê, que andasse de quatro
~atas, quando ainda mal pode manter-se sôbre os pés ,sob o pretexto de que



./
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andar de quatro pés é um Il~rro".
RecaLca.do peLa s cLr-cuns t.ânc í.as, o ãns t.ân to sexual pode ex-

pressar-se, fera da inclinação religiosa, sob diversas i)ormas sucedâ-
neas do amor: amizade transbordante a camaradas do mesmo sexo, afeição

.. ,para com os animais, culto a arte, a filosofia, etc.
Mas, é prec iso que nos. de tenhamo a •••
O problema da evolução dos interêsses exige novas e concie~

ciosas investigaçces. Desde já, porém, pode-se afirmar que esta evolu-
ção segue uma marcha definida e constante. As indicações decorrentes
dêste fato são claras: 12.) a educação não deve contratiar a evolução
natural; 2") pelo contrário, deve, tanto quanto poss1vel, favorecê-Ia. •
Varendonck disse-o com exatidao em seu estudo; USe a educação precipi-
ta ou retarda os perlodos do desenvolvimento, da! pode resultar uma fa
lha no cará.ter, talvez uma desorganização séria.1I Como já deixa.mc..sdi-,
to, a propós~to do desenvolv~nento f1sico, os diversos estádios do cres
Eimento são solidários. Passar por um per10do sem nele se deter, preju-

..• ,dica nao 30 os processos cujo desenvolvimento corresponde a esta fase,
mas também todos os processos das fases sUbsequentes, pois êstes são
condicionados àqueles. ~uerer começar um ensino antes de se estar segu-
ro de que o desenvolvimento alcançou ° Grau suficiente para poder supo!.
tar-lhe o pêso, é edificar no ar, como o seria querer começar aconstru~
ção de um segundo andar antes de ter sido construido o primeiro, sôore o
qual aquele se deve assentar.

Fazendo corresponder os interêsses de cada grau de ensino aos
interêsses naturais que caracterizam os diversos estádios da evolução ig
fnatil, os educadore-s fariam cessar; entre o professor e os alunos de sua
classe, a 1\ desinteligência radical" que Cousine t aponta ..• 1I (4) •

. AAqu1 está tôda a sabedcria: faz~r corresponder os interesses
de cada grau de ensino aos in'terêsses na t.ur-a í, s que caracterizam os di~

versos estádios da evolução infantial.
Assim os pr-ogr-amas de educação f1sica para os ginasianos e

~ A 1colegiais deve sjrar 611. tO:"110dcs interesses que correspondem, Da c G.~

sificação de ela arêde,ao 11 estádio-de or[:,anização, de a?;Jreciação.
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(1) ~ Claparede, L. - PsicoloEia da Cri::..nça'e Pe dago .La Expe r-Lmerr-

tal - Tradução br-a s í Leira por Turiano Pez-e í.r-a e Aire s da ]!,:a-

ta 1;achado Filho - Li vr-ar-ãs ltrancisco Al.ve s - Rio - 1940 - 2a.

ediçãQ - pãgs. 157 e 158.

.-

(2) - Idem, pág. 475.
(3)'- Idem, pá~s. 484 e 485.

C4} - Idem" pãgs. 50~. a 508 •
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.cci.o OS KXEHCíCIOS PíSICOS FeDERÃO OU(fTRIBUIR PARA (\ I'liELHOR DESBI-

ij CLVDíEFT0 A\ ADüLESCEl, TE KA ESCOLi SECu'JIIDÁíUA



~, - I. , ,materia de educaçao f~s~ca e grande, maxime na fase em estudo.
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COMO OS :DXBRC1:CIOS FíSIC0S PODERÃO CONTRI5UIR PARA O .IELHORDESB~:V0LVI-

UEI\T8 D0 EDUCANDO ~j.A F~SCOLA Sl~CUNDJtRI

A educação ffsica, - ad~erte BoiLey (1), - principalmente no perlo-
do pube r-t.ár-ã o é uma questã.o de medida.

A fase da vida escolar que estamos considerando, é justamente a co~
pr-eendâ.da na r-ubnã ca daquele autor, que ainda manifesta que os exer-cI -

, A -cios devem ser pr-cpor-c ã.ona.í e as forças de quem os executa, para nao so-
brecarregar nem o coração nem as articulaç~es. O perigo dos exaBeros e~

ção traduz, de maneira n:arcada e quase imediata os efeitos do exerclcio,
quer sejam salutares qDer nocivos.

A .aceleração do coração por efeito de uma corrida, lliuitosensível e~
indivíduos treinados, pode tornar-se ~norl'i1eem adolescentes que se imprs;,
visam corredores de 400, 800 ou 1 500 metros.

Em 12 ou 13 segundos, uma corrida de 100 me t.r-cscletermina uma frequê!:

cia de pulso de 160 ou 180 por minuto~ Nos 20 últimos segundos do perctl.!:
so, em uma corrida de 400 metros, o coração pode bater 220 vezes :pormi-
nuto, isto é, uopulso pràticamente incontável. O tempo diástólico tor-
n~-se muito curto para-que os ventrículos tenham tempo de se encher.
onda sistólica fica cada ·vez nlais fraca; enguanto a pressão baixa no sis
tema arterial, ela awaenta r~pidamente nas proximidades do coração, no do
mínlo da circulação pulmonar e nas grossas veias do pescoço e do medias-
tino.

A hidráulica do coração fica então profundamente perturbada. Há es-
tase pulmonar, ãn auí'Lc í.ênc La momentânea das válvulas J;ricúspides por di-
latação do orifício aur-Lcuj.o-verrtr-Lcuj.s.r- que participa da di'latação agu-

(1) - Boi36Y, ~., caplem La Pubert~,Masson et Cie, Paris, 1938, pág.330.
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da do ventr:fculo direito, e enfim aparecimento nofóco tricúspide" de l11.

sôpro sist'ólico muito intenso, imediatamente depois da corrida.
O coração dos adolescentes tem uma elasticidade admirável;ad~pta-se

a tôdas as sobrecar[as e torna prontamente à sua forma primitiva; mas
não são precisas muitas 11performanee SI' dêste gênero para p!:ovocar uma
dilatação permanente do coração direito, logo seguida de pertur.bações
graves da nutrição geral, que tem corno uma de suas con aequênc í.as a pa-
rada do crescimento por insuficiência de irrigação sangu:fnea dos teci-
dps e·dos óreãos. A partir dêste momento, o adolescente é Ul11 cardipa-
ta latente, que não pode entregar-se a nenhurl esfôrço sem. sentir na re-
gião retro-esternal uma sensação de constricção e de ang-ústia intolerá-
veis.

Destacam-se ainda, em adolescentes que se entregam a esforços acima
de suas possibilidades, perturbações que têm por séde as articulações.

Após exe r-cLc â os esportivos intensamente conduzidos ou pr-a t.Lc ado s por
longo tempo, verificaru-secontraçõe s musculares violentas, sensação de
pê so e dôr-es vagas nas articulaçõe s , ~-'rincipalrnenteas .dcs joelhos e cas

espáduas. !~ão é rara, também, uma crise febril que acompanha êsses fenG
mencs articulares. Trata-se ,de congestão ~as regiõ~s juxta-articulares
dos ossos e ninguém ignora que nesta idade não convém traumatizá-las em

, , i Avirtude de serem sede de notavel h pergenese dos tecidos.
Schenk e Craemer, citados por Herlitzka (2), asseveram que em provas

intensas e de loneá. duração, partidas de box, corrida de maratona ou de
grande fundo, verifica-se· a eliminação pela urina, de ác Ldo s.ulfúrico,
que é índice de oxidação de -subst~ncias proteicas. Nos desportos de ve-
locidade, entretanto, til não se verifica. Disso, deduzem que nos des-
portos de resistência há'consl~o do 'conteúdo proteico dos tecidos, consu
mo que não se dá nos de pouca duração. Concluem pela necessidade de não
permitir provas de resistência" principalmente corrida~, aos organismos
adolescente~, nos quais o consumo dos tecidos deve ser evitado a todo cu~
to.

(2 J - nerlitzká, A;;Válútazione fisiologica degli atleti, Licir~io Cap-
pelli, Editore, Bolonha, 1531, paGo 126.



MINISTÉRIO DA EDUCACÃO E SAUDE

A educação f1si~a na escola secundária sers.pro.porcionada a educan-
dos compreendidos em idades pre-puberais (antes dos 12 anos) e pr~pria-

cios est.enuarrte s, a fim. de não perturbar a evolução sexual ~ te c omerida-cae

mente puberais (13 a 17 anos), e deverá. ser realizada, como observa Pen
de (3), dentro das seguintes normas: deve respeitar as leis do cresc~en
to somático e psíquico, deve ec.ucc..rnão êste ou aquele território muscu-
lar, mas todo o corpo, deve divertir e causar prazer, não deve fatigar
nem aborrecer, nem ainda provocar desharmoniascorporais, e nem tornar
agressivos os praticantes.

No per,Íodo de idade compreendido entre 13 e 17 anos, impõe .•.se antes
de tudo, a diferenciação capital da educação física màsculina da feminir.a.

lU ~ , #A jovem adolespente ou pubere nao deve ser' levada a pratica de exerc~

especialmente a ginástica rítmica, a dan sa , exercícios leves, excur-sôe e,
e tc ,

Para os jovens é preciso ter em mente que no par-Lodo dos' 13 ou ll~ a-
nos aos 18, desenvolve-se principalmente a musculatura do tórax, das es-
páduas e dos braços; o quepreciia ser favorecido pela educação f1sica.

Recomenda-se exercícios que proporcionam e alargamento torácico, fa-
zendo trabalhar os braços, principalmente quando o tórax está defic.iente
mente desenvolvido.

Sáinz de los Terreros, médico escolar espanhol (4), recomenda para os
escolares de9 a 13/14 anos, além dos jogos, atitudes educativas, marchas
cantadas e natação - previstos para os de 5 a 9 anos - as cor-r-Lda e, os sal
tos e os desportos reduzidos. Adianta que merece urna adver.tência a idade
puberal: nela prepondera uma grande fragilidade orgânica, uma despropor -
ção excessiva entre o que aparentam os escolares e sua resistência e fa -
culdadede recuperação, sobretudo para os exercícios de fôrça eresistên-
cia. Por isto, tôda precaução por parte do médico escolar será po~ca, p~
ra evitar efeitos nocivos sôbre.um orsanismo em crise.

(3) ':Pende, Nã coLa , ob.cit.~ pág. 221.

(4) - Sáinz de 10s Terreros, Dr , C., Higiene .-Escolar,l;t'ranciscoBeltran,
Madrid, 1933, pág. 80.
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SUUEST0ES PARA UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FíSICA DESTINADO ÀS ESCO-

LAS SECUNDÁRIAS
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V I

... ... l' ~SUGESTO:b..S P \RA UM PROGR1~:r.-ADE EDUCAÇAü F "':SrCA DESTD·j DC' "S BSCO-

LAS SECUl~Dji.RIAS

eRG,~\NIZAÇÃO D2 PROGRA1I4~S - C pr-ogr-ama é meio para atingir um fim;
portanto, antepe elaborá-lo, cumpre-ncs determinar os objetivos
que temos em vista.

o progr~ma deverá ser or~anizado de maneira tal que per-
Imita um rendimento certo ao fim do cursÓ e não é isso que temos ob
se r-vado , Verificamos sempre a existência de dois pr-ogr-ama s r um for-
mal e outro real. c primeiro, de caráter f'r-e que nt.eme nte enciclopé-
dico, é o elaborado pelas autoridades orientadorss, pelas congrega-
ções ou ainda pelos próprics professôres ávidos em demonstrar con ~
cimentos aos seus colegas; o segund.o é, aquele que o.profess~r real-
mente cum.pre e que fica muite aquém do outro, nac apresenta bomoge-
neidade e quase sempre termina bruscamente. Isso nos leva à conclu-
são de que cada professor realiza o seu programa, principalmente
quando lstes são centralizados pelo órgão diretor - no 'ensino secun-
dário, entre nós - muitos de cu j é s a ssun t.oe sãc .completamente igno-
rados pelo profe ssor que os vai n.í.n í.str-ar-, Cumpre que os programas
sejam organizados não com aquilo que os alunos devem aprender, mas
com o que ê Les Eodem r-e a.Lã zar- o que é ba st.an be diferente. E o que
neles deve preponderar é o espfrito e não a letra. Dewey nos afirma
que o programa deverá. resolver !to conflito entre a natureza indivi-
dual e a cultura socialtl (1) e Francisco de Campos diz que !là per -

,.., , - ' ",sonalidade, a formaçao, do carater sao coisas superiores as materias
do ens âno'", (2 )



Analisaremos a seguir ,cada uma das formas recomendadas.
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za de que estávamos com a razão.
Em conclusão, somos contrários aos flexionamentos e aos exerc1cios
educativos nos programas escolares, para os.alunos normais, porque
representam formas penosas de -tir-aba Lho f!sico, par-a as qua í.s os gi
nasianos e colegiais não manifestam nenhuma inclinação e mesmo po~
que condenamos as formas estáticas de trabalho ~!sico, preferindo·
as dinâmicas. As formas estáticas de trabalho físico poderão desen
volver a~ fôrças f1sicas, mas nunca ensinarão a utilizá-Ias eficien~
temente, com melhor rendimento, com maior habilidade, de maneira mais
inteligente.

/ NAs formas de .t.r-aba Lho que recomendamos aao as seguintes:
Sexo masculino;

aplicações, natação utilitária, grandes jogos, desportos
individuais, desportos coletivos;

Sexo feminino:
atividades r!tmicas, grandes jogos, volley-ball, natação

utilitária.

APLICAÇÕES - Teem por finalidade ensinar o indiv1duo a utilizar as
suas fôrças da maneira mais intel~gente, desenvolvendo-as paulatin~
mente, e assegurar a saúde pelo estimulo que proporcionam a todo's os
aparêlhos responsáveis pelas grandes funções (funções vitais); cons-

Itituem forma/de trabalbo atraente e que corresponde aos interêsses
do joven com'idade compreendida entre 11 e 18 anos, fase em que todo
o seu interêsse está em desenvolver as qualidades que o façam, tão de
pressa quanto possivel, um homem. Fôrça e destreza são qualidades que
o seduzem, que o fazem admir~do pelas moçoilas e respeitado pelos com
panheiros. Eis algumas das aplicações que indicamos:

a) - marchas:



2) - com tronco flex~onado;
3) - rastejantes;
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1) em distâncias variadas;

b) - escaladas em:

1) - cabos;
2) - hastes;
3) - escadaaj

4) ,arvores;
5) - muros;

c) - -exer-cf cã os de equil!brio:
1) sôbre superf!cies planas horizontais;
2) - sôbre superflcies planas inclinadas de 302 a 60Qj

3) sôbr-e superfícies planas e curvas, em repouso;
4) - sôbre superf!cies planas e curvas, em movimento;

d) - saltos em:

1) aIturaj
2) - dis-eância;
3) profundidade;
4) - combinados em altura e distância;
5) - combinados em.distância e profundidade;

e) -levantamento e transporte de fardos:

.1) - distâncias curtas (velocidade);
2) - distâncias médias (meia veLccã.dadeLj

f) - corridas:

1) - distâncias curtas (velocidade);
2) - distâncias médias (meiavelmcidade)j
3) - com o tronco flexionado;

g) - lançamentos:
1) - em distância;



Cabo de Guerra
Grande Volley-Ball
Grande Basket~Dall
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2) - em preclsio;
3) - em distancia e precisão;

h) - lutas:

1) - individuais (dominar um adversário);
2) - coletivas:

I) •..dominar uma equipe;
11) - defender uma posição;

111) - tomar uma posição •

./

NATAÇÃO UTILITÁRIA - A natação aqui compreendida terá um caráter 6X-

clusiv~nte utilitário e compreenderá a prática de dois estilos de,
natação, l1J11 para velocidade e outro para resistência, de mergulhos e
de salvámento. Esquematicamente poder-â sen assim pr-pr-e aen t.ada e

a) - natação:
1) - dist!ncias curtas (velocidade);
2) - dist!ncias médias (meia velocidade);

b) -mergul;Pos:
1) - sem impulso;
2) - com impulso;

c) -= salvamento:
1) tomada de contacto com o afogado;
2) - condução do afogado.

GRANDES JOGOS - Variarão conforme o fim a que se destinem.
Sexo masculino:

Bola Militar
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Grande Foot-Ball
Corrida de Estafetas

Sexo feminino:
As barras
A bandeira coletiva
A bandeira individual
Cage-Ball

DESPORTOS INDIVIDUAIS - Indicados ápenas para os alunos do sexo mas-
culino" comportarão as seguintes modalidades desportivas:

a) - atletismo;
b) - defesa pessoal.

_A ginástica de aparêlhos e a pxaática de pesos e halteres
são contra-indicadas porque podem perturbar irremediavelmente o eres

men'j:;o.

DESPORTOS COLETIVOS Apenas o Volley-Ball e 0- Basket-Ball poderão
ser praticados pela maioria dos estabelecimentos, muito embora o
foot-ball e o hand-ball sejruntambém aconselhados. Como sabemos,

, -

a Divisão de Educação F!sica sente dificuldades em obrigar os esta-
belecimentos a possuirem 800 me-cr-os quadrados" área insignificante
que quase nenhum trabalho permi te'realizar. , Na nossa opinião" nenh~
ma área de estabelecimento de ensino secundário deveria ser inferior
a 2 400 metros quadrados para que pUdesse merecer a denominação de ~
ducandário.

ATIVIDADES RíTMICAS - Parece-nos que grande parte do programa de e-
ducação física das alunas dos estabelecimentos de ensino 'secundário
deveria estar baseada nas atividades rítmicas. Elas proporcionam o
desenvolvimento da harmonia das formas e da graça" contribuimdo para
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acentuar na mulher a feminilidade, que os homens, tanto apreciam. E
o interêsse da moçoila nessa fase é desenvolver os seus atrativos
pessoais, de modo a ser alvo de tôdas as atenções., Isto certamente
ferirá os ouvidos de muitos puritanos, mas constitue a pura ver-dade,
verdade hialina que a ninguém deve perturbar, desde que a sua forma-
ção moral repouse sôbre principios sãos, verdadeiramente sãos. A ~
ducação física das Jovens entre 11 e 18 anos deve considerar duas
funções de capital importância; a estética e a maternidade futura. E
a ginástica ~itmica poderá cumprir êste programa. Dentro da expres-
são ginástica rítmica subentendemos desde as formas elementares dos

/

movimentos rítmicos até ° seu coroamento ~e as dansas representam.

ALGUNS PROGRAMASTIPO DE AcDRDO COM OSRECU.RSOS DE Cc(,UE DISPUSER A

ESCOLA - Preliminarmente deveremos estabelecer que os exercícios fi
sLcoe serão diários para todos os alunos e não em dias alternados ou
duasvezês por semana como se tem pretendido fazer. A atividade fi
sica é indispensável 80 organismo, do mesmo modo que o oxigênio G é

para a respiração. O que temos observado com grande frequência é
que, por comodidade de horário, a educação física é ministrada em
dias alternados, uma vez que os alunos são divididos em duas gran-
des turmas - una para as segundas, quartas e sextas e outra Fara as
terças, quintas e sábados,- em sessbes de maior duração, ao invés
de diàriamente em sessões de menor duração. Isso seria a mesma col
sa que obrigar os indivíduos a comer em dias alternados, servindo-
lhes, então, fartas refeições. As sessões de exercícios físicos de-
verão ser diári~s, ainda que de pequena duração.

Eis, pois, alguns programas-tipo, dentro dos pontos de vis
ta que expusemos:

Caso excepciona: - Estabelecimento que di~põe de piscina (ou local
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que a supra), galpão, campo de exercicios e -campo para desportos;
Sexo masculino (para cada turma):

Segundas-feiras - natação utilitária.
Terças-fe iras - sessão de aplic·ações •
uartas-feiras sessão de e:rande jog.os.

~uintas-feiras - natação utilitária~
Sextas-feiras - desportos individuais numa semana e desportos coleti

vos na seguinte.
sábados - Sessão de aplicações.

Sexo feminino (para cada turma):
,/

Segundas-feiras - atividades rítmicas.
Tevças-feiras - natação utilitária.
~uartas-feiras - grandes jogos -numa semana e volley-ball na seguinte.
'uintas~feiras - natação utilitária.
Sextas-feiras - atividades rítmicas.
sábados - natação utilitária.

Caso comam - Estabelecimento que só dispões de campo de exerc1cios e
de galpão:

Sexo masculino (J)ara cada turma):
Secundas-feiras - sessões de aplicações.
Terças-feiras - Sessão de desportos individuais.
~uartas-feiras - Sessão de aplicações.
~uintas-feiras - Sessão de grandes ãogos.
Sextas-feiras- Sessão de aplicações.
sábados - Sessão de desportos individuais.

Sexo feminino (para cada turma):
Segundas-feiras - atividades r1tmicas.
Terças-feiras - volley-ball.
'<iuartas-feiras atividades rítmicas.
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..•uintas-feiras - sessao de grandes joeos.
Sextas-feiras - atividades rltmicas.
Sábados - volley-ball.

~stes programas representam apenas sugestões e nunc~ mode-
los rígidos; poderão assim ser adaptados ~s conveniências de cada es
tabelecimBnto, de acôrdo com o número de alunos, de professôres dis-
ponlveis, de recursos materiais, atc. Várias turmas poderão exerci-

.
tar-se ao mesmo tempo, desde que utili~em instalações diferente~; p~

-/ ~ ..ra isso os programas de cada turma serao diversos quanto a ordem,mas
não o deverão ser quanto ao n6mero, das atividades e a sua distribui
-çao pelos dias da semana.

O-'fundarnentodo êxito está em dar urna forma atraente aos e
xe r-c Ic í.os flsicos, de maneira tal que não seja prec-iso ãmpô-d.oa aos
aluncs, mas q\.1eêstes sejam os primeiros a reclamá-Ios.
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Ã presente. m.onografia.terá a' sua m,téria. -día.trib.u.ida pOr'

cinco eapí ttll,os l' que tra.'tarão d.osSeett1nt~g aasunt oar

I - Procurará d.emonstrar' as fin~1.idt\des 'das provas práti-

ess ,

11 - Criticará as J)!'ovasprnticas ,que atlJ.almente adotamo,B
,

em obediênoia ao Regulamento Gera1 de Educação Físiea N.,7.
III - A'p'1'esel'ltaráor:ítieas aos at\uüs QOjetivo's doa oer-

,

Divisão de Eduoação Física 1)2.1'a certos aspectos que não têms1do

~onsidera.dos com a importância que mer-ecem,
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I

FINALIDADE) DAS PROVAS PRÁTICAS .

.As 1)r01"aspráticas são o me10· de ql.leo profeaaoi!" de
eduoação risiea lança mãQ ~ara que o aluno passe de um a outro
'grau ou oie10. Constituem, pois, um verdadeiro teste para ve~lfi-
caçãodas cond~q~eg físicas do alunó. apóaum .período mals ou me-
nos 'Prolongado de atividade física._. Esta. a razão por que as pro-
vas nr~tioas não ppdem ser levadas a efeito no início do ano.

Â8si!l1~ as provas práttaas são indispensáveis ao gru-
-pamento hom.ogêneo, pois somente ela.s poderão determinar a ()a~aci-
daàe físic~ do eduoando (1). O grupamento homogêneo não deverá ser
feito, eo o até a.o'orase tem ~retend:1.do e oontinuam bs médicos a
insistir, t ndo por base medtdas biométrieas, sejam esta.s de eará

(1) - Enten emOs por a.ptidão r:ísioa a.s POS5ibilide.des natu.rals dO
indi í 10) 'Para.o' exercício fis j.co 0'-1 trabalho !ll11Bculare
nõr a acitlade físiea. a facilidade, preste~a.e seguranQa com
que o l.D.divfduo possa I'!l(ibiliza.r as suae fôrqas e a:ptlà.õea.no
exercíaio, nos ~ogos Ou nos desportos. A ot:t'P~OiÕ."a.defísiaa,
n r o, devera ser re'!:l!"esentada pela aptidao rísiaa mais o

entoe



. -

ter morfológ1ao 'lU fu.neional. A organiza"ãoio gru!'amento homogê-
neo, sob o porrco de vista científico, deverá. considerar os áegu.ln-

têS pontos:

I) - fim específico a que deverá servir E) gri1-pamento;
lI} .- ccnnec tmennos , capac í.daaee 011 haOi11d.ades que de-

verão ser considerad.as preponderantes em rela~ão ao
fim que se tenr!a em vista;

111) - elaboração de testes ~ o~tras formas de medida qwe
})Ol:.HHl.Dl vel"ifiaa.r êssee aonheoim-entos, eap'aeidades ou

ha'billda,ã.es;
rn - clonf'irmaqão" r o (l~!l1'pvlIrá:L100, de que os testes ou

outras for'nas de medidas atilizados. mecllram real-
'!lente 9 que se llre'tendia que êles me\iissera. e que 08

o?nneeimentoa. ca~aoidades ou habilidades a erfdos

erem 'os' que -verdadeiramente melhor se identi:rieavam
.eom o ~im -proposto para o gru.pa~.(lell.tó hornogêneo.

As prova$. práticas, qu.aisguer que elas ae,jam, re--presen- #

tam justamente os testes que d.everãQ med1.r a. ea-paaida,de físiea doe

•

eduoandos, funcionando como elemento de verifica~ão do rendimento

do trabalho. A ea,1)a.ciilade f'íaica represen1ia o fW1d.<ullEmto do grn:pa-

manto de que precisa o professor de educagã,Q física pare. rea.li •.a.r

as suas sessões doe tra'oalho. No aam.po das a.tividades prátioas n.ão

importa que ois individu.os tenham as mesmas dinensões de -pernas ou
braqos, mas que corram.uma. determinada distr,,,neia em tarapos corres-

pondentes, subam em 'Um cabo altura. equivalente. sal-tem distância.s

ou alturas semelhantes. ~ iato o que interes~a ao vrofes30r de cdu-
caqão fís Lca ,

J ~aia al~~e imaginou gru~ar naS classes de aulas os

alunos segundo a eonformação da sua oaixa craneaua ou de aeôrdo com
o seQ índice eefálioo; êsse grQpamento faz-se por meio de testes

aptidão de cada ~ para a leitura. para a escrita,

para lingu • cálculQ} ato.



Poia &saes testes correa~ondem le-provaS pritl-
I'

cas de eficiência :risiea de que lever:?, la.nQar mão o professor de a-
. \

ducaçâe fis Lca par a fazer o gTJ.pamento ho,nogêneo das tu.rmas d.esti-

nadas as sessões de exercícios físicos.
S end,o Q proble a do l$rUpamento homogêneo de ord.em

11e'ag6giaa, quer nas c'Lasses te ens í.ne , quer nas sessões de e:x:erc!-

cios flaiaos, a sua realj>~a~ãG deverá caber naqueLae cla.sses ao prQ
-fessor.d.e letras € nestas sesst)es aQ professor de ed.u.ca~ão física.

A contribaiçÃ-o do médico é Jlui·to irn-portante e nã.o

está representada pala mensura~ão dêste o~ daquêle segmen~o. por ê~

te 011 aquê l,e perímetro. mas pela. interpretação segura do funeionamen

to de cada um dos apareLhes resPQnsávets pelo estado geral, de .saúde

do inê'-.iv:lduo e pelO pleno gôzo. da sua eficiência física. ~ êste o

ve:t\lr.le"iro pa peL do médico, que s e encontra desv1rttladC de auas :fi-

nali4ades. ~lbaratando a sua cultura especializada e menosprezando
a sua variada gama de eonhecímerrt os com a +oraada de sil'1:I)lea medidas
que quaLq:...er etilllj~. 9.1>63" pequena 1?rática. poderá, fazer. talvez COm

melhor técni\3a, peLa mecanização d.o trabalho. pela prodnção em sé-

. rie.·

Por outro lad.o, e isto oonatitul uma advertênClia
aos prcf~·:, res d.e ed J.aa~ão física, t~ -preaiao tGr ':!?rese.l'1te que as

l'roV"as l)ráti~G.ssão um ~ e não u.m.!!m.; sempre.que tra.nsformamos

um meio 1. :D. .•tl.Jh ~iá fracassO do sistema. Se passarmos' a prd'Pa.ra:r- os
, -

alunoe 112- a satisfaze? exclu.sivaJnlimte as provas -prátiaB.s. estas per-

derão - ""o":",leto Ô I seu valor,. 'Pois deixarão de ser u.rn meio de ye-

ra se tor ~:rem 1J.m. Qb,ltrtiyo a <àtingir. Foi justamente o

que aooz t JC eu , entre nôs , cOm um grande número de professores primÁ

rios que _- ea tavaia pre..,.arados para, fazer uso do tqste je,d,a.gógioo

e o tra'''_~f' r-a.n num :tim quando êle é exc Lua t vamerrt e um meio à,e ye-

ri~ieaçã.o B- B."D1.'end..izágem. As provas práticas são um meio de verif'i-

eação do - Sé v lvlm~ntQ das q?-alldades r1sicas) dQ grau. d.e aperfei-



jam essas provas, constituirão sempr~ a besedo grupamenta homo5i
neu,uma vez,qae êsse gabinete não é'feito para estados de gabln~

6)
f

çoamento .do sistema neuz-o-mus cur.ar ,

O gruDamento homogêr eo não d:~:n;eter por base Q exa-

me morfo-fisiQlógicQt mas as provas de eficiência ~{sioa. eonheoi
das sob a denominaq~o genériea ele :-oravas 'P1"áti~r-tS, O q re talvez

.ae imponha. e ta. prática dia a d.ia mais 1105 oonvenee disso. , a r.st

visão das provas que adotamos e dos índioes es~abelécidos J que não
eorr-es-pondem às nossas reais neoeas ida.des. Mas,' ql\~i3quel" que se-

, -

<

te •.mas para a. prá.tica dos exeroíoios físioos -no campo, onde a. e-
fioiência de oada aluno não se mede ~elos setts perímetros e diâmA .
tros, mas peLa sua. ca:pa.eidad~ f!.aioa.

, '

Um dos aBsnntos que também deverá merecer a nossa

atenção e que já foi fOGalizado nos debates do Prim.eiro C,ongreeso

Panãmerioano de Ed~oação Físioa. é o qae se refere ~ é~~a em que
deverão as provas prátieas ser raallzadas. Alguns admitem que as

,
provas devam ser realiz.adas duas vezes 1'Jor ano t outros fUlua.lmente

e te-rceirQs eora maior esoac o de tempo. Meditt'Jnos bastante sôbre o
assunto e a.chamos q;ue -o 1deal seria que as provas. fossem realiza-

,
das qu.an~o o pro,fessor de eduoação física sentisse que o.alUno e!,
tivesse em eondições de a elas se submeter; a. promoção a outro çu

~ .'po, portanto, poderia ser feita em qualquer ~pooa do ano, baatan-

d.opara isso que o profeusor de ed-aoaQão' física, 'Oelo-d.esenvolvi-
mento das q\lalldades rísio8.S do a.luno, ~u.lgaasedá.~ 1'Josslbilida.-

)

õ.e de submetê-Io a regime de. tra.balhos mais intensos e- o01D:J)lexos.•
Isso nos lem.bra o Sistema de Winnetka, il1teressanté eX'Periênela. l,a

vada a efeito em pequena. eid.s.d.edoa Esta.dos Unidos' (21.

-(2) - Carleton Vashburne, insuirado em Frederieo Burk9 pai do en-
sino inélividualizn.do. é o~CJ.utQr dêsse Sistema, qae talvezseja o qu.e melhor atende às diferenças individuais Os ssco
lares t embcra !1: _mesmasala de au.La, são ot.ass ificados por-
matéria, de aeôrdo com as suas ca~acidade6 para cumprir o
nrogrruna !>reviato. Dêste modo, UJ.!! aluno poúe estàr 110 Begun,



J

o Regu.lamento GernJ. de E?ucaQã.o Física N. 7,. que
adotam,os, determina que" as !)rOVSfl -próticas sejam realizadas quan-

do o alunG tiver 80S !HHmi1'ltes i(1.a:3:e-a: 13., 16 e 18 ancs il1cofll-ple-
,

tos. Para iASO estabelece ~l~ês ti."lJOS -í e ";!l"ovas prát.icas cada. um

'(tos quaia indiCJa<io lJara- cada. id.ade aouaa referida.. Em ou.t"r~· ea'P!

tulo estu~aremoa particularmente o assunto, fa~endó as nossas re~
tr1ções quanto à natureza de eertas ~rovas.

Concluindot é tm'90rt8nte ue fiq1l6 bem esclareci-
do que as provas -práticas têm 'Por f1na1idad_e verificar a.malharia

das eondições r{sieas dos eétuean(to8, afim (te que se -possam ha'bil1.
tar a regime de trabalho mais 1nteneo e .:usiscomplexo, 'Por meio

do qual, jl.lsta.m.~nte p se -proce8'3ará a SIJ,a, eà.\"l.c<-ião rís Lca•

.do a'10 de aritmética e 1'1.0teroeiro ou quarto de linguagem; a
promoção é" feita por matérias 1 em ,g~alqaer época do ano letl
ve , e :lão Sill"'l'liftea para. o aluno lll11danga de el.a.see, llla,S tã.o
somente q e iráreeeber taY"efaa mais ,dif1eeis e que Seus li_o
Vros serão Bubi:d.i tuidos por ol.ltros, mais adia.ntados.' De tal.
forma" f t') de um 0.1U.110não" a,?resentc:"r gr arido aptid.ão para
·arit~~t~ ,~or exemplo, não constitui impedimento para que
não eX"11or ao máximo a sua a :tidão para li. t~uagem 0\1 dese-
nho. ando, ro~ém, o aluno o~meiaa fioar demasiadamente â

trazad~ U-'D.8. ma.teri~~ em re1aqa? as out?Zaa~ recebe m.t1.ito ma.J..
or auxl.lio ne 3a ma,veria, afim de "que naO se verifique' um
grande d q llíorio .."
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CR!T rOA ÀS PROVAS PRÁ:~rcss
.A'.éUALMENTE ADOTADAS

;

nl'ovas "'):ráticasest .tuidas elo Regulru;nento Geral de
Edllcação .c"'í~te variam não apenas quanto ao índioe, mas também

quantio " lróDria naturez,,* de c Lo'l,o a-outro. Os in-Ro { um· grall ou

div:Cduos q ie tltisfi~eram aOS indicaS es tabelec idos para ()S811
grau 011 '010 farão jús aQ eer"tificadode educa~ão física-que oe
ha·bilit r' o Qrau ou. ciclo imediatamente sllper1or. Sendo três os

certLflc' a eãucacão ffsi9a, igual. ti o número de grll-posde
-,

prOV8.;;1 a:tendendo ais, eaãa gru'Do, as neeess idades da.

e sexos.
glement Géneral d'~d.\laationPhysiQ;uelt'diztextua.l

caente o

,tructell" complete 1ao renseiguements sar Ia valeur
de l'éieve en lu.i falsant subir des éureuyes prati-

c0Il111êti t,ibn-.

obre des ém:euyeg varie avec Le degré. pour enaeu-

ne d'el1es e t fixée une Re~tormanoe limite 1nfér10ure que doit

,

'Phys101o~1



. .

nécesaairement rée.liser ~ ..éleve -p011r être adrnis dana 1e degré su- t
périeur.

Leaépreuves 80nt Oblf~atoi.rernent ef'fee+;uéei3 cn deux

joura;

Les ép1"'eu.ves impaires, le 1)remier j{Yv~r;

Les épreuyes paires, Le deuxã.eue J'Jur.

Trola d.e .Ma ~X&rr&llS :pratique§. acnt aano t í onnée par un

oertificat.

.Q.~~1ilfiQa.t 616men;ta,1re p. '~d:ucat:Lon I!hn~

Le oer-{ilf'ioat éléfilent€Üre d' édueation -phys ique se 'Passe
\

vere l'âgede 13 ans et conrpren<lsept épreuves.

lfature
das é-preuves

Perfc:;:'m.Rnoe 1 iad te. ~ f' .~n erl.ªJJ.=r_e~_
Gar ..•ons Fil1es Conditions d t6xécllt·ion .

11. Saut en hauteu.r
avec élan.

I. cauras .••.•..•. ,50 metres en}O metres .S s eff'eotu.e indi vid.uellement •.9 secon~es. en 6 seaoA
. des. . J.

Om.80· 3 essais sont acdordés 'paul.'
Ies hauteurs suivantes:

Garçons: 'J:n·.70 - Oro.;.5 -Om:Eõ - Om.B5 -Om.90.
Fill~~: 0'11.60- Dm.65 -

-Om..70 - Om,7 5 - Om.80.

gueur av,: 2m.?5111.

IV. Transport -e
poids s i.lr 1
tête.

5 kiloe;ram
mes sur un
paroours
":::0 20 me-
tres.

5 kilo-
g.ra.mm.es
su.r m pa,1:,
eourad:e
20 m~treB.

Utillser 1e 'P0ids a base hex8.gQnale, le portêr en é...,-
quili.bre sur J.a. tête nue ,
en suãvanf une ligne dro!-
te de 10 I ~treB, falre de-
roi tour et revenir au po-
int de ddvart. L~Bller et
1e retour doivents'9 falr~
sane touche.r au poida et
s ana 1e 1a.leser tombeI'.

:/uGuge (lu. moucuo rr 'Ilour 8.-
deueir 1e eont~ot du polds
sur 1a tête est seul a~to-
risé.

v. Grimper c

cordes
leso

, GrimpeI' à Iáicle das -pià4e
et d.osccndre sane, 1 "'âíde
das piads. IJa hau.teur êat
C'alcmlée 1'.. -partir à.s 1a. li-
gue des épailes. -

1 baIle 1 balle Atteindre 1a oible en lan-
placée de plaoée de çant.3 balles au·maximua,de
ohaque ehaqu6 Ia main gau.ohe et .3 baIles
main- dam main'. dala de Ia. main droi te. La baIle----------------------------------------------------

VI. Lancer de
les.

•



Se .ten1r en équ.11~bre éur II
n. poatr$ ~laeé~ a 1 metre
da SOl.,' à'a.\ord. Bar ia 3am-
be i:roi te t Ghaoun iéà eXér(f
(fioes daran:t 5 •• oondes •

una olble une 81ble .st en 'tou~. reeOUTerte dede e~t' à de cate à ouir.
- 1.0 metr.. -8 utres
de dlstq de dlstSAce. ce.

. Le :eert.1tlo_at seeondaire d"édut'tatlQn -plQ'81'lle •• ~asl!.Tera
l#ke de-1.6 8lUJ et eoçreJ.1d hu.lt épreu.ves.

VII. Exeroit. d'é- poutre a Poutra à
. q-u11bre Sllr la 1 lIletre. 1 m6tre.poutre.

Performanee l1m1te-
Inférlfll.U '

BatlU"e
dea- 6prauves.

l. CQ8rse eVites-
8e)

,

'0 •• tré$ .50 mêtres
8ft9 8•• 0,&&n , aeoOA

des 4e8.

Coa41tiGna d'exéeutien.

11. Q'ClUl!'8e ,(resis- -800 .ems 400 ulitres 5' ef'f •• tua 1ndll'ldlll.el.le •• nt.
tanee) • ell 'fkl.JO -' en 2 la1Jtu.-·.0. te a,

III~ Saut e-nh&uteu lJa.10.avee élatt.

. , .' ~
IV. Saut e.n 1011- 4metres ;metretJ

gueur avee élan.

V. Grimper 1 rétablla Néant.
Sel'llellt et
. .} metres
4.e oor!e

. VI. J4neer , 1tll.1)graL1balle
aesã 14»laoée de
IIlErtrea t l4..ohaque
d..it10D.4esmau 4_
2 bras). une ol.ble

,. 1utred.e o&t' à
9 m'tres
le d.1atan.
CJe.

} esaals 80at a•• ord'. ~ourles Aauteurs suivantes:
GAl'Q?ú: Om.90 -Om~9.5 -
1 metre - lm.O' - 2m.10 -F111esi Om.10 - Om.7; -Om.80 - Om.SS ~ 0••90.

} esaau 80nt aee0r4.'8~
- ~ ~ . ,Fa1re a la-barre lU'1 reta-'blissement au. ~h.1x.,ar

renvers.me:at .u SlU'. une
jambe. at grimpar ensa1te
3 mttres de ••r4& l1ae .ama
1 'trld.e des ti18ü.. - Départ
&\1881.

,
Gtarq-QU:LuOar sos 'lu.
1. b&ulet 811008881 vellllUl des
deu bras. La. longu-eu.r dl1l&t est oaleu.lée en m.esa-
rut 1& lengueu te 1a })e:r-p~ndloula1re abat8sé 411 po-
1nt de ol1utesU'r 1a base de
lane._nt .'\1 se $01'l })rololl
gement.. -
:; easa,1s· s-ont aecoraés 'Pov
ehaque bras t 1e l-anc-8v n.
deTut pu tClloher 18 801
{mime aTee Ull :tieti) &u 4-elã
de la ligue i8 lanoement:IA
me111eur 18t de ohá~ae braeest retena pour établlr 1e
résultat 4é~1nltif.
EtlU" lei f11l,Iz :Laneer :5
balle, da bras gauohe dont



VII. Lever., - porter.Trarut})ort ~ran8port
. '- a'Ull far- cl"'u far-

bau de }Oaeau. de 30
kl1ograa- kl1ogram-mas ~ 50 me! a 50Durtr." • ' metres.. '

VIII. Deu' aaaou- _
l'~il3se~ents
eomb1n •• ,dont
un exé:outé
sur 1a. ,outra.

une ,laoé. et ) baIles du br.droit dont une placée' sur Iao1ble à 9 metres:
lIG4. de ebargemem 11bre •
Tra.naport eiraet'aé ians ala.d'auelUlê sorte.
Temps Limite, 20 secondes.

EDOl1tion d.e deu a~iuJoa'Jl11!J-semente oomblnés ehoi.i ~arl'1ns'tl'llcteur.
Bauteuer maXlmQm de Ia pou-
tre: 1••10.

a , . ,
CA:ttifi.t IUt!tigré ,"',-u.Wiol'l Im1gV

Le oert1.tioat supér1ev 4'é411cat1on l'~sltllefi., passe veH
1.#:ãge a.e 18 Ma, etoompre.nd hu1t épreuves.

, li lêiin8aa', fllJ.ê"

S-etteetue ~diTiduel1e-
'mente l>tt>art 11'11"••

II. C.urse (ré.is-
tanoe). 1 ••000 m~- 400 metres S 'eftéctu.e Ud1Tiduelü-

tre en ~' en 1minut.ment. I 'minutos }O te 50 $.-seeon4ea.- .ondes.
, &88&18 80nt aeoordé. pour, 1ee hauteurs 8U1Véttts;
Ga1"Q;og: 1m.'O,5 .• lm.10 •.
1m.I.5 - lm.2:O - 3.11.25 li •

,Fi111': Om.75 - 0•• 80 .-Om • .5 - Om.'O - Om.9;4
J .8~ai$ eont a••o~d8.

béellter a.li eholx u réta-
bl1saement ~ur les4vant-
bTU OU alternat1t. et gr1llper 5m.50 de .ord. l1sa.sana l' 41de d.e. J'l$b. Dé--
part 88s18.

S k11eçam 1 baUe :Pia Vo1.r eertlt1eat th'.Ondai1!e
lU. à 1.6 'cée de eha.... d ....éanoatioll pn;rs1q\18 4.u .
metrea ('{a4 ,ae raalu l~r. degré.ditlon dG8 deJ!18,ue e.1
2 bras). bl.e d.e 1 ~

tr& de ,ôt•
.,,'10 metres
de d.18'tanae.

Na'ture -
eles épreuves

Perf'ormano- limite
. Intérllue•

I. Course (vitesee) 100 metres ;0 .êtres
en 14 ••- ea 8 •• -oond.... eondea.

111. Sa.ut n ha~teu.r im.2.5.
avee élan.

IV. Sau.t en longu.eur 4m.;O
aTee é1an.

3m..2;

V. Gr1Japer 1 r'ta- Néantbllsaeunt
8t , •• 50
de corde.

VI. La.lleer



Transport Transport
d'un far- d'lUl ta.rEllf
deal1 de SOdBa,u d.e 20
kilegram- kl1ogr~
mafJ à. 80 mes à ..50
m.t~es.metre8.

Tel1lps limite: }O second•••TIl ~ Lever. - l»orter.

. VIII. DéUX asa 011p118-aemente eorn.bl-
né$, dont tU! 6.-
xecuté SUl!' 1.
po-utre.

Rauteu m.a.x1m.wa ae 1a 1'0\1-tre: lm.}O.

Isso é o qll8 rer.a o- "Reglem.ent Général d 'Kaoation Physi-

Antes d.e entrar na. cr{tioadas .proyas. merece re'Paros o t.to
. . , #I '. ~do "Cert1fi.e:at elementa,1re d eduoation physique"fl(9Z' fomeo1do aos

l' anos, após ter sido eumprl!o o -4e. degré 4'&du0&tloa ph7$1que i
lementalre (pré-lubertalre)'t. enquanto o "O.:ttlflcat seoond.a1re d.•..í.
d",catI0. p~slq\len o é 80S· 16 anos a.ntes de ser levado efeito.

ft2e. legrá d' éduoa.tleJD plJT$lqu . BeC30ndtl;tie-. {-p1ibertatreet l)ost-pu.•.

bert-aire) e. finalmente. o RGert1flca.~ S'tlpér1eur' d •.édu.oa.tion l'hys i-

que" eer eoneed1d.e·a,h dezoito anos. an:tes, portant.o do 1ndlv!d't1(J

ingreesar na 01e10 que oorreep-ond.e a "tduoatlon pqsiqu.e sllpérieve'Z
•

Nas duas ed1Q8ee p~.Ti8Qri8.S da tradu~ão editada. pelauBlbl1oteoâ da.

"A.Defe8a Na.tonal" foi om1tlc1.o O' t!t\:Ú. 4Ór~teree.:tro eertll1ead-o •.que
~

no erlgina.l .frane~s ctorrespollde 8.0 u~Certi:f'10·atsupltrieure d ~édutSat.1
011. 'Pb7s1que"(2). Â Dirleio 4e EdUQa.ção Física to M1nlstérro da Edu-. , .

eaçio .,orr1g1u es.IJ& ânomalla. 4enetn1.nanlt' 08 três eertlf1ealoa des-
ta. forma: flCertif1(J~40 do 01010 Eleméntaru• ftae1"tlticu~.d.do 1.2 Grau

de 01e10 Seoundário- I "Certltlee.dodo Z$t Grau do, C1010 Seoundá:rfo"' •.

Na Ter~ad., nenhua eertifleade deve ser ooncedido S0 • ,indivíduo a-

(l) - -Régl!ment Général D'~dlloat1on Physiqne - Méthode FranQaise -
Premiere partie'" - .MIn1stêre de ~a Guerre - Che.i"lea-Là.Y •.u~e1-1e & Oie. - u'lteurs·rnil1taires .•Paris - 1.932.

~
(2.)- Ambas a.s ed ões são provisórias; a primeira d~ 193.5 e,a ae-gunda, de 1943. _ ,

O t:k'eeho o i ido na trada(}a'O está aQ alto da. pag. 29 de orig1
nal franeê8 e diz o -segu.1nte: .

lfcutifi'8.t eUl1,r1eur <lij~\1ca.t1on llMs'-QM-
~e eertlfi at uperieur Q edueatlon pnysique ae pa&S$ vere

1 "lge de 18 a:na t oomprend hul t épreuves. n



indã. não ingré88ou. ousou e oé.pleto\l 8a.tiaf'atõrlpente o a que o
eertifieado·h refere; n1~llem. conceberia «ae o eertifieado de 11-
eenQ& ginasial. fosse concedido antes ou, durante Q ourso. lsto é,
sem qu,eo'indlvídu.o o houvesse,eompleta.lo dellle.neir8.satls:f'at6rla..
Daí o graxlde acerto da medida tom.~da pela Divisão de EduO&Qio F{a!
oa lIludando 8. 'enom.lnaião doado!s úJ.timos oertifieados.

Uma outra aod1flcaqao introdUsida pela Divisão de Edu-
ca<;ãoFísica eons1atlu na -'Pa<iron1~açã0 da Utima provados eertit1
oado.. Clww.tea a1tlU"8. emtue devariam ser os :f'lexlolU!.l!1ento8r-.I.!.

- ,

zaios. As três 1turas previstu pêra. a.s traveS' eram ie 1. ltltro.,
, ,

1m.l0 e lln.}O. respeotivamente; 1sso i1l.)ortav&~e 08 estabeleclmel1
't08 de ensino deveriam possuir 'três trav ••• e&dauma d8.$ 4118.18 1'1.&

a1tara tnd1oada. ou diapositivo e.sl)eeial que perait'1zse e. lIlodltlea-

Qão 4.as alturas das traves. Tal ta.to efll!!JraV&muito fIl& e4.ueudárlo$

•• nestas cOndiQ3es, a Divisão de Ed~a9io Física estab.teceu tue a
'Prova se re.a~IS8.88e .ôbre trave com a altllra. atédia, isto é, 111.10.

oGJ1Teno1da ao o esta.~ue não eram. 'em Ou vinte eentíraetrQs ~e al-

tura. que dever1 _estabelecer a. gradllQão da prov&, m8J!J a oom,le~ld.1.

de do. flexionamentos. A adoçãOdts8a ••àlda àereee de _088& ,ar~.'a,

malu &prOT& ão.
CritIquemos agora a l1à'turesa du l)rOvas tue l!1te#arA

08 de eda.a~iof!81oan.
A r eira que telJl" é taser d1" respeite a VondiQI ••

pela" me•• s. E Y nossas restr1'f5es •• &pola

experIaaela. OerGa de 80~ d08 estabelecimentos de. . .
or défi.lê~i~ de iast&l4Q8es ou ~t.!lal (3).
s provas práiJieaa dciultro das eond:l~I~!n~IUl.terla18

materiais req ri
, .•.na observaçao e

~nslnoseounaár1
não 'POdem real
de ~e d18~a • r eorrendo a -lubes desportlvos ou levando-ae a et.~
te eem graves í 11 de ,'01110a. QU8l1d.o não as aband.onam 1niíeiramen-

()- !gioa ......•Estat{stiOa". d.e Ineail PeW'làMár1nh'O -
- }a. ediçaow- '



de oerda -

te.•
A área livre ~\ê a Divisão de EdueaQlõ F!s1c& ~xige do.

~. I"; ~ .

estabêltélmento8 d~ ene~~ eecundár1o,é de 800m' ••ob a forma ~e-
ta.nga.lar d 20x4Qm.; }'&1:8.as I1ason11noa •• de "e~" sob a f'~l"-

ma,ritta.ngttl.ar de &Ox30l1. Jc "I&ra 08 fe.in1ne$; $l.émd.1ss-o .x1" mais
, ,

u.mapista reta de 'tOm. pa.ra •• ta.bele,,1Urium D'laa.cul.1n~.. ele 60•• \ '

para. os femininDs. Em.ta18 eond1flea não 'Podemser real1&adaa 4$11-
,

tl'O do estab.l-eCl~mento as ".gll-l:m:tes provas:

a) - 1i Ia cru dt 01,10 seow'xll:
-1. CQrrida de réslstên.la para Ga~~à.es • ~OQm.

2. Corrida à~ resistênela ~a~ as mofas - 4QO••
bl - ~Q 2- ~ de 01019 sicUAdárto:

1. Corrida 4e velocidade para oa pala.e. - 100m.
2. Corrida de resistência 'para 0$ ra~eft - 1000m ••
}. Corr1da de resiatênClle. l'd'aas .O~U - 400m.

Há inda uma outra prova. qlle ta.mbémnlo ,04e ser re.alisa-

da. dentro das extgênôla8 mínimas estabeleeldAa pela Divisió 4. E-
, ,

duea9io Física para ~8 estabeleoimentoe de ensino see~'r1o: é a
I

'CJuinta. 'Prova o "certl:fieadó do 221 uau seoundáriof
' - trepar , •• ;0

duca~ão Física tem .5 metros de altura.
ão e os a. menor dúvida de que u ,rOTM tttátl'oafl 48.•.e-.-. .rio ser tais e pOSB8JllrealiSa.r ....se dél1tro. das exigênoias m!ililUs

que a Dlvi -o e EducaQ~oF!Sl,ea vier ti. eatabel$o_er par. 08 e4uea..a

dárioa. 80 de jamais serem levadas a. efe1 t. hQaesta e te41'li-

eamente. nossas restriQles q'WUtto às pr~ft8' est.ab8~&elc1t\t!l

pelO Regu!. o Geral d.e Edúeaqio FíSica não são apenas essas,. 011
'. '

'1& rett1)o 1 ade não 'lhe 'POde. de forma 'algame., Be-l!' a'trlbu14a.

~lca.Qões " s~gund1)'6 *eenlameritot,são rellitida.s em liA

te famill ..
arehar.
repar - Escala.r - EqUilibrar.

,) Sa.ltar.



. 4) •..Levrunar - trans'Portar.

" .•.Oor'rer •
. 6) L&l1qar.

7) ·.!ta.eu $ à.ete1tder- •• ~
I •

ÀS po.'Vd 'P1"'tteu ",preeo111taa:às pelo Regalamea1;o.&ss bl

se i..i8tr1M_ ltOr "5U famílias:

,

- FU!lias ~rt.El"lllent.ar Oert.1.~ 'l"au. Geri. 2ir #áll
. S.A~'l1l'l'tcs{ri•.o Bêel1.lltltÚ:t6

S.à.4I. I.hm.. S•.~ •• · S.lI'em~ ·S.~o. 5.1'••••- ..

lIarehar .•'••' ••••.••.••• - - - - - - -
Tré'PU'i esoa.la.r.e-

2 1 2 1. t 1qui l..bl!'e.r••••••••
.' ,

Ss.l:tu •.•• •.•• • • • • ••• 2 2 2 2 l 2

Levantar. tru8pO.l7,
tar- ••••••...•.•.• 1 1.' I 1 l- I

Correr ••••••••• ~••• 1 1. 2 2 2' -2-
-

'.

Lall'lar •.• "•• O' •• • • • •• 1 l. , 1 1 l. I

,J.ta.~u e' (Leie der-I -
S& ••••••••••••• - ••• - ..•.. - - -

.
80 •••• • '1 6 8 "1 8 1

há q\te eompo:!'

xistttm. .••..~~ __

ra aS' de _ .•.••.•.•_

os 'result

ro a6ima.verif1oam~s ~Qe AS famil1ãa de.marfhar
é ~rwtla.L..L..w.sii.lo.Si,jIoW..5iià.:~ nãopOS5UenJl 1;lrovas prátt.-u e" porta1l\-o ,ae-

oa" v-eT'1ftoe.. 'O. aprevei ta.m.en:t. <io 1~tU.v!a."I1. no. A

nessas fam!l;ias.Ent .run'Pel1Sa~b. Qutras' 1'am{lias
i. ,provás 4iut1ntas. Ia~o_nD leva a.editar.e A

15 impo-rtantés OU •• ni9 fei. 'Posl1'!vel arrrUl~ar- -pe.-

ata.car e d.ef'll!!~.r"e. -provafJ p3='átioas·! lue 8.~.r18sem
~el"o!eil..1S grll.padOS sob es:na.s de,nom:1naQUEfs•. 'Temes

pel

, " / ...a grupo ae.exerci~ios devera ~omport~ UMa prova
pOSS1lJ.\eonhe-oerQ sr~u de aprovei tal'l&J1te .elfts .•

à.as capaeld.&des espe"":!:fioas que- lh~ d.u•• reapeito.

'. finalmente. a.úitlu obJeçã~ fa~é'l'. Bis respeito

'P'rátiea. par

Q desellTolv



à llrova. aà tttra,úeportar nat pêso' em eq~il {bJ!'iQ s-abre 8; 'h\be\la": 'a-
se pêao é d 'qu.ilOS e de bue ha:xa.go-nal.Por l'U1ía. falsa CJonCépq,ão

d.e sua fQr_* f0:ram ,.ol1..t$\1Oio!'!ado8 tt. 'P·rofu.ndamellte <LlsBemlaaãos lti

.aes de base plana. lisa. <) ~ ta.s eem qtte'a iJu;pel"fície de lIQllt-a-

ow gom ~ oabeQ& seja m!n1m.a. if~r.nanà.~ a execução da ltl.'"Q'8. 41:tle!-
.

1 ~ e parigO$&.., UJlla. vez que. e-Olll fl"eqúeno1a, $" .,.êso eS(Jorrep. 0-&-

1ndo-..niW raro. sôbre' OB l'~S do t-ranal)orteAn. ~te •. aUla' obrlA
A .' ;..do a <lontorsie .• de toda .naturell,-a, )ara m&l1ter ,iJ, ,tifo. ~qUllb2:ad.el

bre a Qà'b.e-1ae. ~of4um$~te~ f~ tede, o pfu:eUSQ 00~ o pe~ooqo fiex.1
, ,\

onadQl deavirtuando.,.r Q~l.to.aftna~lâad. ,__8e t~a em .1.'
ta.-Há ~~eeto~ tragl-c6micos quando o paai~nte ta& & _ela vólta
vara z>&tO'rnar ao pouto de partida.

I

e.nelu!ndo êete &p{tulO. desejamos eha.maiP a. atenQão ,•.,
ra três àsàunto qne nã poderão ser e$tui~ao$ ind1V1dua1.ent.tAe~
de lue estir> 1nti ente relao1onad.Gs .• Trata-se dos pl!'f)granms de .I.

à-u~a.ção :risica. das exigências de ord.em- •.áteria.l e dAs· preTas ,-n-
tieas á sere est beleoúiaa par. os g1náa!01l' e 801ég1". 'A .i~tfJ~4&

pendênoia dêsses três as~.etos é ~at&nt~ • ~onsld$r8Z 1801alamente
oada. um dêles é r a rea.llda.de" " insistir no êr'ró. ê ho.ntt-
var a fraude dolo, é não desejar qa. a edaea~ão fi.toa lá mqOk
d.adé do Bras! ixe de ser uma.atopla,., Ulna quimera. lt&r& se tor-
nar :fato oonore o vi ivel. pel.:páV.I-_
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CRíTICA AOS ATUAIS QJ3JE~I1fOS DOS OERllIFIOADOS DE ED:tJGAÇIO :FíSIOA.

{)S oertifi-oados de edu.cação f!s1e3., lle.5'cOlldlç5es atu-

aia, r~presentarão a18um valor QQ3etlTo~ $lgo de prâtieo e vanta-
3oso )ara OS $eus portadores?

Temos a. impre"Efaão' qu,e não.
O itam VI daportãr1a N~ 467, de 16-de J\llho de 1943.

do Diretor Geral [o Depaa~tamento Nac1Qna~ ae Eduea~ão. qneeOftSe-
lida as d,1aposlÇ'3é;gem vigor BÔ~l'e a edt\oa~i.of!$1ee, .n~esta.b~l.J..

,

olmantoa de en 1no :r-iSo!ülzadóspelo MinUJt~:rió da Edltcaçio e/ SalÍ

da, é dedioado aoS aert1fioados de eduoa~ão t!slea'e t.m - .~~lA
te' texto:

"VI - Dos -OertificadOS de Edn~&Ção,F!giea
Art. 21 - Se~á oonferido c&rtifioado de eattO&~SO tisi.

~. segru o o odêlo of1.eial (mQd. 101), ao aluno, que 6ati&f1.~el!"

tôdas as p rátluas dentro dOs limites.eatabeleCidQs'para o
s~a grau e x, observadas aS seguintes eXigênoias de idadê:

1010 elementar: 4~ gra~ - mais da ~~Ce aROS e
eis eses;



b) - 01el0 secundário: ~à grau • maie aé 15 ano.
e seis meses; 2~ grau - mais de 11 anos e

Art. 22 - Os certifio$do8 de pr~QQio O~ d~ con.
clusão de ourSQ seriQ cQneed1dos Juntamente oom os oertlf1Óados de,
edueaqio :risies. ou itoai~ d..eGl.e.ra.Qão f1rmad.a pelo professor à.e e ...
daua ãG tlsia& ou pelo méd1eQ assistente de edaeaQ~o f!S1ea. 40n-
forme -G e8.8Q~ & Visada ,elo inspetor -federal" e dela. oonstatão _ 0$

~ot~ToS VG~ qu~ ôs eert1fl0aAos de'educação r!sies não foram expep

d1dos(~d. ~9).~
O l.t_ VII dameEuua Jortarla.qu.e trata. «·das tr&lll.

, "ferênaiastl er.rr·seuWüeo art1go estabelece:
••

nArt.•. 2) - As gtl1as de t..ra.na:f'erêneia. aerão aeoD1l1&
. .

nbad.as de cópia das fiehas médUQ ...biométrieaa e-dGS certificados
de edu.ea~ãQ f:!si-ea 0\1" se ror o caac , ria. u..eoJ.a.raQão d.e que trata. o

'\

E 1sso , tu.do o que está tt1.Sl)osto sôbré -os-oert1-
-

fioados ,de ed.l.lca~ão ristes.. N-anhuma. vantagem se ofere06 ao. StJU.8

'PQrtadore • mas apen!B restrições são esta.1)eleeldas para. aqules
qae não 08 posa ire •

da per 1;
e-adas:

de fato. par

8 .• professQr .• afinal. para qu.e:serve iSSQ?'"

'I892 era ~ ee~1f1cad0.de edue~ção fiS10&t ~uet
servia ecmo ainda. hoje ,não serve. E me-d1táYa-

GS sôbre
t!Iit# • • .to. busoando uma expl1caçao para aqaela falta de

i ade enfim dO$ certificados dee(llle:e.~ãQ f!sioa.
. - "' .

i tU.a.~ã0' ohegou 8.. tal 'Ponto qu.e ins',P-etOl"es :fed.a

Gbjetivo •

rais junto

Divisá" de ~1..LWc~ •••ão Físi.ca sôbre a. maneira.-<folll que d~verlam 'Proes.

1
fi. .1Jaentos de ensino B-eau.n.d.ar1p consu.ltaTam. a

I



üer relativ~mente ao~ alunoe que Sé ~eg&vam a pagar a8 .stam,11h~8
féderais {Cr$ 1,20) ~ara a retirada de seus· oertifioadQs, sob a a-
legação de que não preeisavam da03.l.1101 que.para naâa aerTta~ Ora,

•
&o-ostumadGs oorao estãQoe gina,~ianos e colegia.i$ ã.a vantagens que

lhe- efere'3em os ce-rtifioa.dotl de licenqa. ginasial .•.clássioa ou. 01611.

t!~1ea, os quais obtêm não como atestado do qUê sabem ma8 eQmC 40-
cumentQ que lhee posSibilita o ingresso em ésta~elee1mento8de ní-
vel ~lperior, lógieo é que esperem dos_ eertlf~eados de ed~6a~ioti..
sica, vMtagens. regalias; direitos d.e qualquer naturesa.. E, tuan-

do ~ercebem que nada dis801hes'se~á ~ro~oreionadGr~agem d~ toâ••
os modos., Dor ve~es 8.eintos&'1lente.-~Não preeiso-d1.8so para ~da.u

é a fr se que os 'Professores de eduoação :física, impf.Jtentea .•.ou.v-e.
quandG, re-aiitu!.ndo a'S provaa. práticas, se réferem nOS eert1:tie&a.os.

Esse. é ~f;!.$1~aa.Q-io 1nsuatentá.vel para 0$ llr<lf'esso1"es
de educação física, para á Divisão de'Eauea~ão F!.ioa~ ~ara a ~r'-

- -
pri,a: Eduoaqio F::tsiea .Naaiomü. li. matéria predi-sa. S-er eOl'lvenientemel1

te·a~reaiada em tôda a sua extensão. afim dá que Sé tor~e possível, . -

eneontraruma s-ol.uçi-op-s,ra: êsse pTob1e-IB&,flue se nos aJ)T8a-enta JAU1-
,

to :mais si:t>io üo que j)e.reo& n primeira vista.

O professor de eduoa..;ão física. preeis8; estar aJ)ar41h&,
do 'Pará :r:responder a 1ndefe()tí~elperg'Wlta. que a todo 1nstantti 'lhe é

formúlada:
ft-~ara que serve 1~SO?D

E então ê~e responderá objetivamente:.. ,. . .. '.

~-Serve ~&ra 1sto# lsso e aquilo." .
O aiuno .•-·&ntãe~ sentirá algU!Dtt 40'18& pal!JÁ;'V"êl, 'a1,.

de aplieaç-ãe imedia.ta, vantagem pronta ~e ,d.ec1JJ11-a ••·- ,

Não se ~oderácondi~ionar eter.naroent~ o eert1f1eado
de edQea~ão f!eiea aOs demais é.rt1fieados·r~erentes ào ens1n$. j
le ~re61sa ter Talor por s1 meS'Rte • pe10 que rep-res ent a , pelO que. .

~à.erá.pr&'PoTGionar. .-

Te impressão de A assunto devera ser en.;.os a que eSBe



earadô imediatamente ~elo Departamento H~1ortal de Edacação. afim
é.e qne áEdu.eà~ã.o F1SiG& não sofra. 1mt>ed1mentos 0\1e.tr~o8 no seu

proé6SS0 aaoeno1onal.
N~ eap!tul~ ~uinto desta mouQgrafia. apreseDtar.m..

algumas B\lgeatões tl1e visem a vaiorizaçlo,d::Qs certifica.d.Os de edl1

).

. .

•
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. -

SUGESTGES PARA A SOLi1Ç1.0 .DO P.aO~3JjEM.A. DAS PROVAS



'Para n61!J1 0"6nf'Grme Jtt afirmam,G$ aJ.'1teriormel1,te, as
l'l"OTU práticu Dã. d.T~m nem poo.etm ser -e'l1tJaradas €J-omo-problema

- ls01&4.0.- (}u.8ute eétá tnt1m:amenttt, l1gailB a.os tt!'neramas -d.~ éitu-

ca.r.;ã.o :rtsiua e é.s eondiçUes mat.r1a18 de Q!lepOS,áaIn dispor os ei}-

tabeleeimento. d$ ens111.0. lfie e.dianta'j: p-01s J propor -qua1.t1uer 0111

Qão'!Ué não abran3a as três f~~es d. que $e reve~te a mRtér1a.
?aa'$~tnf)8 Etlil rá~1de. rev:l.ata. ãlgu.m,a eoisa do que ~-

, ~

•

, r

SUG.EETOl!S PARA Â SOLUÇ-I0 1Xl 'PRtlBJ;EMA DAS 'PROVAS"R!TICAS
, -

o })robl-ema da escolha (l~ p1.'ovas -prátioas 'Parà a TA

rif1caQãQ d~s resultados dos exere!elQB rísieos Sê nos af'1gara
~Og mais eomnleXOs. Grande tem 81do o nTÚQeToàe ~ronoe1~Qes e m~
_O'r é o de critér100 adotum }1()S diversos 'Países, sob as mais var1-

.das f{)rmM.

xiste a respeit~.
li' Prlma111El Congraaao Pa,nR-Il1él".cane de Edtleaçãó F'Í-

810&. l"ea11S-ado ne1!lta Capital de 16 a 31 de '1l1ho 4-e1943 J- _doill



'.

trabalhos foram sôbre o tema apresentados; um do Jrofeesor lrU..pel

Alegre Velarde, do PeTll, e outro do professor Alfredo' CoJ.ombo. do

Brasil. ·

o Profes13or Velarde\l.}, an6s q,lgumas o-onsideraQtles

sôbre a. naeessidacle de "um s1stem&. 'J}nrá a que,l1:rice.~ão do est&rQo

fls1oOc" Ilro-põe a I'ealiza\ião dás seguintes' provas: eorr14a.s de 1.00f

400; 800 e 1.500m•• saltos em altllr~ ti distânoia, ianqrune:nt~ 40

, pêao , s11bida na cord.a', fle:x:~es com os braços no solo.· flex5es do.
J '

braqo8 na bar:ra fix~" num total de 10 provas. Pa.ra a olassifica-

~ão anresenta uma tabela de ponto$. que, ~ ttt~lo de euriosidaA&j
- '

!ncl.u..im..ôa ~.no fim dêste ca:pftulo •. em anexo. TelUos inúmeras r0$-

tri~aes a fazer: primeiro a~bre o número à2vs p~eVà&, qne n~_~are-
ce exoessivo, depois pelo eXQe8S0 de ~rovas de eorridas (quatro) e,
por últim t pela qUafle semelhan~ d 3 duas ~roTas d~ flexão d.~

<braQos,'uma aDoiado ao'8 10 e o 'ra ~uspengo a barra.'Há que aores-
oentar ainda o fato da súbida na corda eome~ar com 10 metros - in-
dica mínimo - o que nos reoe exaess1vo.

2
O profese r Oo'Lornbc aJ)res ento\l trabalho ma.is 8ubstsll-

01080 e" a nosso r, inteTessante t~bém. Não fiXou as provas
er realizadas, mas fez inúmeras _ sugetrtle$-
que 08 -,rofessures d$ edu~aQã.o:r!e1'~ae~UIO.

"'t.\6o(;;r.~Io.;J. aS81~ !lama 8.8 que f'Gssem de »re:ferincialhe.sem as

, dos alunos.
J

te a8.'Pit'\l:lo" sob a .forma d.eanexo. 1llu97tim.0«

10 Prof~ssor Co:i:pmb-O, mu1ta.s dail quals sãotu1 provas B

•

do' de Sia. 1?aulo. () deoreto n, 10•13'S2• 1utl t31

rtivo d.a iiooide.de Pa:.J.list.a.". ~uja àonceaaio 4.!.

certos indioes està.be-1eaidoà-. Em MeXes.

tam.'bél'l1Q rêferido. deereto e o respeetlTo

, ia O"Di

'J)el'ldia e
i.te oa í

(1)

(2' -

• - "l1n sistema :para 1a oa1ifiOaeiQn dei eShél!'-- ~ima - perú -'Inédito - Tese apre$entadA ao I
o Panamer1oano de Edu.eaçãQ FísiCa..

• .1. - "Como'deverlo lIa1'" tei,tas as provas físicas pa-
1ar os resultados dos exercícios após um deterDl1n.a.do



Na 'Argent1na~ a Direocion General de Educaêion Física
\.

oOns1aero~ o assunto das proves d~ ~ficiênoiafiBiaa com o maior c~
dado e estQ.bale~eu o ae.g1linte:

"Utle.l1Q.adesde Ia.!í!J'nebELs de §ficil.p.cia fisica
J.•ae }):r:i.n.oipe.~e$flnalidadee d.e Ias prll(fbas de aficien-

,

eia ris i os. aon~ /'
:;;

1.. }!edi~ aI prQgre8Q de lQS a.lumnQS en. \Ú'la variedad. d.e piu.ebaa de
habilid.ad " dest;-eza por mettio de. tablaa eon unidadea -que 'Par-

m1tan 1a eomp~ración de valores •
.2. Interesar a 10s alumnos eu Ias aottvidadea de juegos t de~or-

tas por medio de una tasta valorización' de f3US ·esfde~·os 111.1.0 e!,

timulén eu dei&r1~110 r!s10Q armón1eo,
/.

3. Complementar 108 exámenes tísiOos.

-1. La~ pr~ebaat a1 ser indiviauales 1en gran parte autodirig1-
d.as. se pueden. reaiir.a.r aoh. un mínimo de _organi~aoió1l..•

2. PUedwn efeotu.a.rse ind.ividualmentff o por 'aquipos •.3. SQ1l.fundam ntales para otraa aatiV'idades., abarca.ndo ~a mayor!&
d.e los elementos bisioos para Ia. ensefian~a de 10G juegos '1' d.e- .

"Po.rtes.

4~ Po~ eu naturalaza nQ arean ooAf21ctos quca vacas ~u$oitan 1&8
juegos ,or e~ui,o.te}).

A Dire ão Geral de Ed~ca~ão Física da Ar5~tina Dro~~e
'três tipos de

hexat'lon:
rovas, sob as denominações dê tri~tlon. pentatl~n e '

UNje p' os de Pentathlona .

..
ner{odo ~t 'v~da/tê,g?-3e_éstrál G'I'1 am:talme.nte? Os 'Oel!'ti~18a-
'doa d ... ar ca."ão ~ls1~a.n - .ftiQ de Janei.ro ... hrusi~ - rn6dito _

~_ ''''<J.~, "3.0 l'rimf'l1...ro Congresso l'anamêr1<Jr\110 dê Edu.'Ca-

(3) - "Pr~eb l!:fioieneial!~!sie_e.n••.(Varon6S} - Direoei.ón General
de . no o~ _ Fisia8, - Buenos À1res - 1942 - J?ág. ,.



1. 60 metros llano$. 1. Oarrer&fJ de T)avtts. 1.00 me-
troiJ.

N~ 1 ....Pru.eba.de- correr: Car.rera de 4Q metros, lluG6.

11

sal tar-: Salto in la.rgo sa impulso.

lanzart ~ans~iento dela pelota de base-bali es-
~Qlar (sOft-báll) (distaneiã).

destre~a; :eira al aroe de ba.t!Hlu.etebol.unminl1to.

li. "2 - Prueba de correr: Cal"re:ra d.e· 60 metros lla.nos-.

- 1J tf saltar: Salto ell lar.t)'o eon im:pu.lso.

" 1.a.nzar! Lo.~amiento de -lã pélota de 'baaguetabol. •.

li' tre-uar: F1:exio1'len enla· barra f'ija.

,. destrema.: Tiro al ar-ee 'basquetebol., 2 minu.to •.• ·

n

sal.tar: Salto en alt~.

lanza.r:· La.n&.amiento de Ia. bé.la~ 3- 112 kgs .•

~repar: !frepar Ia cUêJ.-da 41/í: metros .•
eombinad8.: fJarrera de 75 me.tros con vallas .•

"
".

II

UfA e3empl.ga g,e Exa1;AAQ-U

N. 1 N. 2

2. Salto -largo ecn 111"Pulsos :

:3.. Fle:x:ione~en barl"a. fija •.

,
Z. Salto alto oon 1mpulsv.
3. Felota de baseba~l 8s.o1ar

a distancia.
4. 75 metros con vallaa-de 76oma.

5. Lanzamlento de la b~la~

4•. PelG'ta de basqu,e,tebol.. 2
r.d.nu.to3. .

-,. Trel.>ar la. !Joga. 4 1/2 me-
tros.

6. 100 metros llanas.6. Tiro a1 arco bas~u.etebQl.-~ m1-'
nuto .•

E1ftmn.~I...A.~.1&:th.lon 1. J?antathIon

Para cumn1ir eon el prGgrama minimo de Ia Dlr~cci6n Gene~alte E-
du.cación Física



ler. Bimestre
60 metros llanQ~.

Sa.1to 1argo c 011 impulso.

Flexiorres en üarra.
2do. BimestI"e

Carrera de oubos.
Tiro aI areo bastaet.bol, 1 m1nato.
TreparIa soga 4 1/2 hletros.

,)er .J3!mesn"e

Carrera de 100 m~tros.
Lanzamiell'tt> de ba.la.. -.5 1/2 kga.

Tiro 801 ~aroo 'baS(Jue,tabol. 2minu.toa.

4tQ. B1Jnestre

V0'1teo eobre Ia 'barrá.'

Csx'rera de 15 metros eon vallas.
SaJ.to en a.1.to c 011 iul'pulIH).

Tiro l)slot.a brusebal.l esoolar, distannia.
Tiro pelota baseballj- puntaria. 1(4).

Os alunos são alasa1:tioeil.os por mÍ-fJlero de 'POl,l~C)g. d~ a-

t)ôrdo oo;n ta'ltola para êste fi &specia1.rnente Ilr8anl.zada. Como a. ta-

bela. é maita ex'te.ilSa.. lamentamos' não p'oder' 1nO.luí-la neste .lGr-abalho.. -
. I _

sob á forma de anexo. De' interessados no 'assunto, ,lJe1a,s indicaqões,

bibliográfieas que te.z:e~~s.poderã.o ob-ter tôdaa as illfoL~m.a.~5ea qu..
de-ge~arem.

A t:t tulo de euxioà idade e oom.e ln.tui to de doa.u.mental" a.O

á.xiMQ 'Presente trabalho, Vassamos a Q-pre'sentar ama série, ou me-

lhor. uraanole~ão de proTas t{6~~as&oonBGlhadas ou adotadas em .á-
rias pa.rtes do m.undo e nas mais diversas illstitui"ões.

(4) ••.Idem. idem, pága. 1;,5 • 16 •.



PROVAS PRÁTICAS ADOTADAS PELO OTODO NATURAL DE RDERT

I I 1 - Corrida de 100 metros.
2 Corrida de 500 metrna.

4 - Salto em altura sem 1~'Pl1J..so.
.5 - Salto em.altura com lm1>u.1.so ••

6 - Sal. to em extensão sem it!l."f)ulso.

7 Salto em ·ext-ensâo oom. lmpu.l.SQ.

,8 - Subira eorda lisa.

9 - Levantarpêso DGm aS duas mãos em ~deTelopné~
'10 - Lanqamento de Um pêso de 7.257 kgs.
11 Nata.~ão:percurso de 100 metr<m.

1~ Nata~ão: m.ergu.lho.

PROVAS FtSIGAS ORGMUZADAS EUTDrCADAS PELA DR!l. llOUVP~

I - Provas do valor mueeul~r ~or movimentos feitos ~ eontra-
çãoforte.

11 ~ Exame do valor nervoso por mOTimentoB de ranideS e destre-
Sa. •

( 1 - StlS-pensã'o a,longada. e1;Jm flexão t extensão dos bra-
(
{
(

·PROVAS DE V.A.-( 2 - Sl.1s::pensão alongada e. Formar eom t)$ membri:)s UJ'er1e-
LOR MOSCUT~ (

. (
t4. rea11~a- «
4.9.8 pelos
grandes equ.i(
pa.mento!!l mu.a,(
ou1a.res) (( > - Partindo da posiQão'àe deeibito dorsa1; ~a~é~ a tl4

{
(
(
(
(
( 4 - Deeúb1 to ventral. A. bac.La e 'os fJUtm'li>1"OB in,:f'erior'ese'u
(
{
(
(

<toe (20 pontos .• .5 para cada mo'Vimento-l.

zes Wll â.,ngulO de 90~ ~Qm Q tronco; 'Primeiro ftm '(1•••

ma perna.. depQis ~Qm & outra e depG18 com as duas
(2~ ponboa , ,5 para. eada. perna. e 10 para as duaa).

Xã.0 do tronco sem. &uxilio da$ mãos ou. bra.qo8 (4 u-
-

viro..entos. càãa movilsento oo+aâc em .5).

e 3.5

toa. ca.~amOT~lento ootado em 5. '
;



~ 1 - Corrid:a ,de 40. 60 e 80 Ul. ("eonforme a idade da or..1.
{ ança}. eranometraaa. maa não ootada.
(
( 2 - Salto €~ extensão, med1ão.
(.. i 3 - ted~:l.m.el1to ele pesoR de 1 a } Xga. -:; segundo .•. idade,

( s sem lm'l'lulso •. ( ;.r

( 4 - proJeqio de t'rês bolaS d. 90 g'rtil. ntUn eSpaço a..te:r--
(
( minado a pequena distância.
(
( 5 - 1t:'1..rallaem e~uilfbriQ aôbre a barra horizontal,. tJo .•.·
\
( looada a pequena alt~ra.

Provas - 1,,2 e 3: Destinaaaa a avaliar a'6Xpan~ãone~vosa. a'a&~&ol-

VALOR

N,ERVOSO

,
pró'vaa ••. 4 ,e'5: Destinad.as a &va,11a.l:' a, destre~g* preoisão 'nel'voe •.•

, Conforme tivemos oportunidad\l de verificar essas. j)rGTU

são aplicável .,,'a orian:-; aa •

. PROV.AS DO MtTODO DO DR.. BELLIlf mr COTEAU

O valor f!s1co está representado-por 1llO. coefieiente: V.4.RJI,
6uja 1nterpreta~.ão é a segv.inte:

V - velooidade 011 ra'Pid.ef.~
A ...J.e.tre~a.(adresàe)
R - resistêna-ia.,

F 'f'GrQe..
Rs;p1dez - Corrida a pé' de vel.oold.a.de- sôbre u:madi~tânel.a âe 408, 100m.

Destre:~a - a) -lanQamento d.e Ob~eto ~eve: à.ls1;hcia. do ~jl~.()f 6 a 10 m~,-

p-êsoda bola. 90grs.,. 11~de bolas 6. alvo de 1 tl. de 41â-

nlf~tro.' ') aírcu.loa ooncêntr.iâo$;

b)Ap~va de equl!br1~, marchando .abre uma trave talhada

GOra. ares ta. da 50ms.

Re.s.1st;nc:ia - Cü?>rlda a. 'Pé. ãe tundo, sôbre uma di~tânoia de 20'0 a

1.500 metros.

Ftrqa - traqões o~jo número e duraQão eejam notada$j lanqamentos de
,

pês? d~ lKg. a 7,257 Xgs.



"

pROVAS DE uPERFOmifAlWES ti DOS eENTROS ESCOLARES DE E])UC'AÇtC FtS'I-

CA DE PARIS

I" _ Salto em a.ltuil:a '€10m 1m.!)'t1.1BO - 'O(}r~g~- 20pflrlt9S.

3 - Salto 'em extensã.o eom 1lnpulso - }J25m. - 20 pontos.

- ;

20~e - 20 pontos.
5 Subir em corda dupla; altura 4 'metros 20 pontos.

, Z
6 - Lançamento de bolns sôbre um aI vo de Lm ;, 6 bolas mão .dlre.1

tá, 6 bolas :não esqu.erda - 20 pOilt'OS.

1 - Equilíbrio' s~bre a trave; e~ta.ção .5 segulldos s&bre perna ttJ.

qu:erda, Hlemperna dirBita - 20 pontoa •
.

:B - Nad.ar 2; metros em água. 'Jrofunda, sem auxÍl1G.

PROVAS FtS ICAS ADOTADAS 1'U,'Str.mCIA. ~ORU"EGA E DIlfA;M.RCA

100m •.- tempo máximo: l}tt

400m. - tempo ~áximo; ~f15n
Sai to em a.Itura aom iJn'Pulao: ,m!l'llmo 1.t }.5m•.

Sal to 6!!l extensão 00 11 im:pulso: mín.imo 4-.75m.'. 8;aOm ..tançamentu de 'Pêso - 1t2,50kgs.: m:{1'limo
Lançamento do disco: mínLrno 22m..

'Gari.Q amen to Õ.O dardo: mínimo 27,5001.
(Meda.lhas de 'bronze" ,prata. e our-o) . .

I
PROVAS F:!SIGAS ... DE 1:tpERFO~!1UrGF,n ]lORTE-Aj1KillRICAliAS (ttNATIONAt EIDlI-

CATIO,tl ASSOCIATIOlTtt:t, ,
'/

Primeiro tep,t (aexo mascut.tno) - ",12 anos

( Eleva\iões nabar·ca. - 4 vezes
1 ( 'Ou

{ Subir ar,1 oorda. (o..'1l~ as _:Aã,os, e pe rnaa ) - 5,66m.
~ ( De

,
salto "- distância I •.75/ll •.-pej a. .•.

( Corri a - 54.86m. em 911

.J ( ou
O Corrida - 4-.5 /1.5:n. em 8u

,



Lanç ~.J!lento

:bança.rn:ento

Atirar .bolt\ de frv-olle7"· - 2 em 3-
ou

Atirar bole' {ia Jttenn s" ;}em (, .
ou.

aI) }feoal" de "basket-balll1 - :5 em. 6ou. .
ou -,PllMar •. ;J erras tolerados

( tança.m.ento de bola. .(e:tat1dão) 3 ~U1 60. tz ,20m.
4 { 011

{ Lanqamento .~e bmla (distãnoia)-4~t70m.
SegundO t~~t{sexo .masaulino)-l~ qn s

. . -.
{El eva,çãQ na barra - b ve~ea

1 ( ou
( Subir erl corda. (2 mão~ e -pernas) ... 4 ;88m.

( De llé, salto a ·Clistâ.llc.ia - 1?~8tn ••
2 ( ou

( Correr sal t~"1dQ 3,66m.
-:

( COI rida .•.. 54, 36m. em 8tfs
3

~
ouGorrida - 91~44m.em 13" 2/3:

(Lançament de bola (exatidão) }- em S._a 1;,72m",
4 ( 'Ou
.{ IlanQamento. de bola (d tânc1~) - .59.41m,

~6rceiro ~ (sexo masculin.o) - n1ar~B.de l} anos.

·-(Eleva.ç1Ses - 9 vasas-
1. ( Gil

( Subir era corda"": 4.,88m.

2 { Correr sa.ltando m altllra l,32m.

{ Corr;1d;a,(- 2Óljlóm. em, 28u
3( OU. '

( Corr1Qa - 91.44m •.em 11ft

, Lançamento de "ba.se-ball·t (e~ati(tã9) ;. em .5 a ~5~2'm..
. 4 ( ou'

( Lanct&. ento de ·'base-ball" '(distânoia) - 6'1.~Om.
t pêso de J,6288kgs. a 8,54m.

PROVAS FÍSIOAS •• DE t'PERFORMANCEtt N"ORTE AMFRICANAS {NATIONAI.. EDtroA-
. .

1 TION ASSOCIATION).

PrimeirO' ~ (a exo femini.no - l~ anos

Equilíbrio - 7 ,:;~~m..,
Corrido. dcsl<>ólll1do objetoB -.22"

. 011
Oorrida eelooando em novos sít1QS - 30n (} mO~a3)

. I

c:Grriii.a de 4.5/12m.. - 8n .

.Lançamento "basket'ball" - 'J.O .6trI!.
&U

Lan~am.er;.to bola, :? ~m .5 !ao 7,62.m;



SegWido .1U.1' (sexo lfemintno) - :t.) &n;03

1 ( Equ.il{brio(11vrQ na oe.Deqa)- 7,.}2m.. (2 ~entat1V8.S)

(Corri~a deslooando objetos - 25"
( 'ou
( .CQrrida alecand.o em. J10VOt1 sítios - 2 a- (3 IDQÇa.a )

2 {
( CO'F.cer_ 15"
{ ~
\ Corrida - 4.5.72m. em. 7u3J5

t Lanq-amento Ubasketball" (diatâ.naia) _- 1}_72m..
j( ou . /_

~ Lo.i'l\(8.W.ento. Hbase"bal1" (exatidão)' - .> em 6 a 9;1.5•.•

{. Âtirar bola de ttvolleytl - :; em 6
( ou.. •
"< Atira.r bola. .de 1ttennisu -J em .5

4 ( . ou
(Lan<}ar ao IlgQalH do rlbaeket-bal'Pt - :1 em 6
{ ou
( Lnnç-~r e' 3,pan.har. Ifb.a.se- blUl" - 2 erros tolerados.

Tel"oeiro.iruli sexo fem1l1iuo)- mé.is de 1 < ãnc:>
~./ ~ ..•.

1 i Equilíbrio (livro .na ea.be~a.).• 7.32m. {2 tentat:\.vaa}

( Corrida deslcoando objetos - 25" ..
( ou
{ Corrida co.Loe anâa ·&runovos sitios - 28" (} moças' .

2 ( . eu
I CGrrer l/l!\
( r ,

'( Corrida - 4:5.12- 'em 1111/5

( Lançameilto "basket-balltt (distineia.) - lEr.775m.
3 ( du

( :I;,anQam.tlnto ttbase-balV' (exa"tidão) - :; em .5 a 11.f61'~ •.

( Atir~ ab-~la de Itvolley-rJ-,} em .5 ~.;
( ou

4 ( Attrarbola de rttenn1slt - ,; em 5
( 'Lançamento a "goal" (,1.0 ttbasket-ball" ... ,) em .5
( .

( La.nçar e apanhar. t'base-ballrt - 1 ~rro tolez-ado

EXIGMOIAS PARA e DISTINTIVO DESPORTIVO ALIDL\O

(paramoçaeaté -SI. i.dade de _18 anos cOl!l"letos)

~tl"O I - "-Natação: 200m. em. \lt(a1.~ller te'!lpo ou 15 minutos ou 15 m.inu.-

'tos de natação in1texru~ta.. ~ ~

Gru1')O tI - S tl.l.1GO em 'l~ t'J.X'D:'" 1 f 101ft.

SaI to à. distâne ia' - 3·• .50m.

G~o 111 - Corrida - 45m. em l.2n
Gru.po IV •. Arremêsso de bola com alça.;. 30m. {80gra .,)



Arremêoso de pêao (4 kgs.) - '5f5~l.
L~~amento de dardQ - bOOg. - 18m;
Natartão - 0ertifios.do a Ã.A. Salvamento .de a.fogad.a •.

. "--

Exel'efc103 .d&..p3.rs.lGla.
Gl~pO V - Maroha 25 Km. ~ 6 horas.

. ,tatal;ão - 400m. $ttt 18 minutos.

- determinados exerctcios.

Bicicleta. - 1.5 !(m. ~rn1 nora.

Doa Gru~os I a V -'t obrigatória uma das provas ait~daa ã seolha
do candidato .•

EXIGDCllS PARA O DISTINTIVO DESPORTIV{} ALEMI0-

LPara-.rairazes até a idade d.e 18 anca eotnple.t-j)s}

GruPQ I •.. Na.ta;}io - }OOm. em qua19uer tem-pó em á,5UA p.arada ou 1.5 ml-

nu.tos de natação ininterru.ptá •.
Grt~'P0 11 - Sa.lto - 1.30m" d:e altura. ou. 4,50m. à. disttne1a ou. 8àlto

sô~re o câvalo de ~au (sem a.r~~as). 1,lOm. de
altllra e 1.•.10m.. de eomp:rimentth .

Gru!lQ 111 Gorrida -·100m. ~ 13,6 seg~ 0111._OOOm. 'em }'}Otl.

A d. h ~ K 9Grupo IV ... Arremesso () peso - ~ ~. - 111.

Lan~a.mento· d.e tlà.rô.o - -800 grs. - 2;'m.

:lataQão - Cert1fi~adO .!.A.Sa.l v-a-ménto de' Afoga.do •• ,
-Exeroíé1os na paralela - eom impuls~, Q9~an.eam~nt~Jete.

Grupo Y - Corrià.a - 3.000tn.. .•. 14111nutos .•

liat84ão - 600m.- 18 minutos.

Rem.o em resistência. - 'km, - 1hora.'
I

Bieio.?-eta - 20k!n .• - .55 mr:lnuto-s.
:!)osgT1lpoe 11. a V é obl"igatôria u.mB. das 'Provas o1ta.du,. a .8:8-

eolhftdQ candidato.

·-liXIG:P!NCIAS PAR .0 DJSFfINTIVO DR3PCRTIVO ALEMÃO

.(rara. moqa.a)..
Gr~~~ I -'Natacão - 200m. - 7 m1nat0s.

-Mareha rápida - s&bre 2 'kms. - 18 m1!1uto:s •.



f) mi.nü.toa •.

G~u'Po11 - 8.) - Salto em altuT.a ...lt1Om•
b) •.S lto ~ d 4 '.50m•.a isti:qneie. .-
e) - Salto sôbre éav.lo de .,su..

Gru.'pO lI! - Corrida - 100M, - 15~.5 segu.ndoB .•
"\

Gru:po IV - a) A.rre~ê~j8(t d.e bOl.f', Cton aI }~ (1'0 &rs" ) - 35m. ••

b) Arremêsso tte ~ (5 kgs. ) Gm.· 0\1 (4 kgs. ) 1•.25m.- 1!es<> -
a) - Lançamento, do d~\r 0(800 ers •.) 18m. ou. (600 grs-.)

22m..

d) - Exer~1ó13g na ba~ra f1xsw
e) Exerl:d.cio~ na. 'r.n.ralé. a.

e) "SkP·.

h) - Disco (se~~~doinstru~~es)•
.i) - Rem..o - quem Te!l.Oer algu.!:!la TIrava em ooro;voti~~o"

Grupo V •..a) - Maroha. - ;:5 krn. 6 horas.
b) _.] t'.ta,ção em ágUB. " rad.a - 1.OOOm. em )0 m.1l"tUtoQ"

c) - Cic~if.!Hllr) - 20 km, em 1"15 mtnu+os ,~ .

aJ - Corrida de resistência (segundo illstrU,]ôes)

) - Remo' •

. De cada gru.-po deve ser oUlnt>rida umP~ttperforro.&nQeu, ã. 11'rre
eseolha do ~andidato.

EXIGENOIAS PARA O DISTINTIVO nESPOR~IVO ~4~~O
/

(Pa.:r-a homens)

. Grll";)o I - e,) - Nata.Q!o - }oOm. em 9 l1iinl1tOS-0''1 15 m1nutog de 1I8:ta~ão

. sem interr1l.T.lçãOc •

b) - Cert 1fiead.o da S:S 9 g aI vament o d.{~ Afotç8.à.o-s.

1. 5 minutos om ~e;tla parada ou bOOm. na co:rrent&lH!!t

dos quata "5 minutos ol}: 200m. d.e e0l'5ta3 ~ sem au.r{-

lio doa braços •.
2. 30m. - Natação com ro~pa.
3. Despir-se náguo._

4. 15m. - H~rgillho em distância com salto ••



-
6" CQnhellimento d.~gOl"es ~e S3.1v3tllento.

7. :Sxr>l!ea.~ãoe l\~-:tt{)tqi{}_d~métl)d~ d.e s1l.1,.amento"

Gru:po II - a) - Salt.o et'll a1. t'tlra. - 1.• 55!n.

-b) - Salt,o fi 1istâl1~la - 4 ; '1.5iJl.

e) ..•S~lto g.~0a.nt,;e no (f~ViÜ<l :te "'18. l.

Grl1)O IXI - a) - Corri.da de roo«, em 1; 4/10 seg.

b) - C l'}~r1.{\'a,rle 4()O~.el'llt,8 se 'Sti.nJtos ••

ó~ - .Corrida ('\~ 1.3QOm • em 5'20".

Gru1?o IV - aJ - Diaév - 25m.

(1) - ]3g,rre. fixa..

1') "i?•.t e;,~;'0 - 100m. l'4-0u'

e) - p 'i ';-0 no 'gêl,o1;i na:8.

h} - Remo.

j) -Lf'Vt ..ntS(l\f.H'lt., (te i) c.: 9 o ••
"

k) Remo en rt-a,no,-\ os' r1e~ae.

b) - Nata';fiQ - loOOOm. em 24 minutas.

6) Corrida. .AO 5~lQ - 10,OOOM.. ou. '-7 :n·tmtt(}~.•

d) •. "S1tl".

&)- C 1e l.lifl\Q - 2O 1OOOOm. e-n 4.5 ·ninn, tOR •

:Y) - F.(~t:no - deter'n.ina. as pr"v~H?t

g) R~ no em ee.~oa G~.rwf1en.;ie••

•\



,
Os ãiferentes tipos de certificados, distintivos ou provas

qne acabamos de exPor nos permitem formar uma idéia da matérta e
~

nos r>ossibilltam coanecee a maneira por que o: asaunt,o tem sido eno~
rado.

Apresentarem.os agora as nossas su.gesttSes, com as (ruais nã.o
pretendemos resolver o ~roblema, mas tão sômente l~~brar. pontos que
não pOderão ser'esq~eoidos quando a Divisão de Educa~ão F{sic~ vier·
a estudar a. questão, afim de que se encontre a. solu~ão mai~ aeerta.-
tia•.

Para nós, as provas prátioas deverão sat1s~azer a Quatro
requisitos que reputamos fundamentais, a saber:

.....I) - Poderem ser rea.lizadas d.entro dos recursos materi.ais e pesso-

a.is de que disponham os estabeleoimentos d.e ensino.
Ir) - Serem de fáoil execução p~a (}professor de edlloa~ão física,

-isto é. que não sej~m trabalhosas ou exijam grande preparaQão

técnica.
III) - Serem. tanto qnarrto pos~{vel t atraen,tes ~

IV) - S ereIn escolhidas de mane í.ra tal que se refiram a cada uma das
qualidades qu.e'deSejam~s verificar ou'acada um dos grupo~ em. ~ ".

que estão os exercíoios reunidos dentro do prog~ama traçado~

Desta forma, duas coisas S~ tornam preliminarmente indiB~en
f

sáveis,.conhecer: as ..exigênCias de ordem. material para os estal?elee1

mentos de ensino e os programas estabelecidos. Sem 1-6~O. tudo o que
se .faça oar~ce.rá.d.a neo.essária 'base e talhará redondamente .nos sens'
objetivos, como atua~ente se verifiéa com as provas práticas 8.do-
tadas.

Com relaqão as eXigênCias de ordem material, a que se nos ~
figura mais importante é a.que diz respeito â: área livre. Atualmen-

te a.Divisão de Educaqão Física exige para os externatos femininos
600mÍ;..,sob a forma retang~lar de 20x30m.., e para os demais 800m2,
SO·ba forma reta.nglllar de 20x4Om. Segundo eaiam.os informados e jul-
gamos medida bastante acertada. a área livre eXiglda passará a ser



40 x 37,,0 metros
45 x 3},}} metros

•••••••••••••••••••••• 11 • .54,aBLm•1

,56 metros

a. segntnte:
2 -a) - 2~400m , sob a forma de re~angulo anjo lado menor não

poderá ser inferior a 25m., para os internatos mascu-
linos;

2
b) - 1.500m ; sob a forma de r~tâng\Üo 011jO lado menor não

poderá ser inferior s.2.5metros,- para os d.emais esta-
beleoimentDs"

Para que as provas pOssam ser u..niformesa ambos os
tipos previstos, eons1d.eraremos a área menor dentro de tôd.as:as
'Possibilidades de va.riação doe Lados de lt'etiUlgulo que a 'P()ssam,

representar. Como todo ret~~lO pod~ser dividido em dois triân
gulos retângulos' igUais, fáoil nos s,ará.obter -pro,tttamente a mai-
or· reta possível que as diagonais dO'retângulo re'Presentam, e que
corresp.ondelll. as h11'otenusas dos triâ.tl.gl1log..•- ...

Dimensões do retângulo

2.5x60 metros •.......•...•...•.... ~....
Maior reta.

6.5 metros
}O x .50'metros •• ~.•• .•• • • • • •.• .•• •.• • .•.•• • • •• .,58 metros

. 3.5 x 42 ~8..5 metros •••••••.• H" _'o •••••••.•••••• ..5!5,tàetrOs

..........................
...50x JO metros •••••••••••••••••••••• ~•• ,8 metros
5.5x 27. 27 metros ••••••••••••••••••••• 61 metros

podemos as.im verificar que Q retângulo que nos ofe-
. ~ . , . (:!reoe a.menor êliagonal e o de 40x}7 .'Om." dentro da area de 1 •..500m .

já estipulada; essa diagonal mede .54,98 ~u, pràticament~ .55~etros.
As demais eXigências de 1nstala~õe8 de oampo reita.a

pela Divisão. de E~1l0àÇão Físioà do Mhlistério d,aEduoação s.ãs as
.segu..intes:

a}Caixà. para saltos em. altura e distância;
'b) - Aparêlho para saltos em altura;
c)'- Barra dupla;

d) - Alvo para arremêsso de bQlas;

e) - pórtico,' com oordas e hastes (disnensá,vel para
os estabeleoimentos exalasivamente femininos.



f) - Trave á altura de 1,lOm~ e comprimento de 5 me-
tros.

Lógiáo e3tá qll.eas provas prátioas deverão l'oder ser
reali~adaB dentro as tais recilTsosma'teriaüf" para que se3am e-
:x:equíveis,%KK~ sem víoios de téoniea ou aolo~ '.,'

O Qatro 'luto que t'erá de ser àonslderado é o que diz
respeito aOS programas de educaçã.o física. Os -prograus atualmen-
te em vigor datam d.e 193-i, sem que Jamais tivessem sofrido q'Q.al-
qu.er revisão, e a prática vem demonstrando q'Q,emuitos dos exereí-'
0i02 Reles aontidos são desinteressantes e ~or Tezes até odiados
pelos alunós. A propósito de programas, 3ulgamos bastante %KtB%~

oportuno transcrever'aq\li '.Parte de trabalho -pOr nós já publioado:
"No COlégio Piedade., deat~ Capital, onde exeroemospe-

10 eapa.i}ode dois anos a funqão de. profeÉlsor de educaQão físioa, 1')11

demos 1)erceber qu.e os alunos faf,iam,õom v:ts!vel eontrarieclade a oh,ã
mada sessão ~~e~t6ria de que nos fala o Regulamento Geral de E-
,duca~ão F!sican. 7, sem acreditar de maneira aÍguma na eficiência

de tais exercíoios. Sent!amos então que a disciplina não era esnon-, -
tânea, mas apenas resultante do respeito que impúnhamos.' E ta.l :fa-
to milito 110S constrangia. As aplieaÇões permitiam aos alunos mo,ior

expa.nsão de'seus sentimentos a, or iste m.otivo, mais lhes agrada-

-(

, N , ,

vam, o que ja nao ocorria aOIDOS ohamados exercacios edu;catiyos, que

,er~i.n reoebidos como a impoa ição de um castigo. Não pouea~ foram aS

vezes q1l6 nos pergu,ntars,m:
"-Para que 'serve isso, hein professor"?"
:!D, sem grande oonvic'ção, repét!amos o que nos haviam.

ensina.do:

"-Servem como base ao prepara;:, ,,i ,ara uma determinada

Efioávamo5 medi.tando se, por acaso, nlo haveria aí

um êrro fundamental no métod,o francês: 'êsses exercleios edueativQ&

não deveriam ser base das a~lieações. mas complemento destas; isso,
'.. ,. , .importaria q~e primeiro dever1amoa ministrar as aplioaÇões e poste-



'.

riormente os eXBXclciOs edu.ca:ti'yo~, ao contrário do que o Método

reopmendava" e sem coni1ar qu.e a expressão se nos afigurava bastan-
tef'1m-própria, p-ois todos os exero!eioa, na escola seoundária,'de-

~,vem,ser iduealivos. E a nossa confianQa,n9 trabalho que exeeutáva-
moa:fieava cad.a vez má:is abalada. posteriormente, profundasmedit!l,

-
q5es sôbre a questão nos deram a. certeza de queestávarIlos COm a. rA
zão.

Em suma, somos eontrários aos tleÃionamento§ e aos ~-
xercíaios ftducativos nos programas escolares para '08 alunos nor-

'mais t })orqu.e,representam formas penosas de trabalho, paraa.s quaia
os ginasianoB e c:olegiais não manifestam qualquer, inclinação e 'mea
mo porqu.e COndenamos as forma.s está.ticas. de trabalho f:ísieo, ",refa
rindo as dinãmi-cat.r. Âqae1a,s,7fb;Dt fórmas, est6.ticas poderão, desen-
:volver as fô-rqafr f'lsieas, mas nunea ensinarão a U.tilizá-Ias e:f"lci.-

-entemente. O~m melhor rendimento, maior habi11dade~ de manel~a mais

inteligente.
'",As formas de trabalho q~e reeomendamos sao as seguin-

tes:
Sexo maae tlino:-

a;plieaQões. nata<iiioutilitária. granêtes jQg"8, dea-por-
tos individuais, des!)ortoa eoletivos;

fi ªXQ feminino;

atividades r!tmieaa.'gràndea jogos, volei ..bol. na.tação

u.tilitária..

,Ana.lisaremos a seguir eaãa uma das formas recomendadas.
>r

, ~
APLIGAQOES '- Têm 'Por finalidade ensinar o indivíduo a.u.tilizar su-. '

as fôrQas d.a1Jl.e.nelramais inteligente •. desenvolvendo-as paulatlna-

mente,e assegu.rar a~saúde pelo stl.m:ulo que pro'J)orcionam a todos

(,)6 aparêlhos resp-onsáveiá' ]?EÚaS grandés ,funçtJes {funQões vitais);

constituem forma de trabalho atraente e que oorresponde aos inte-
i-êsses, do jovem com idade compreendida. entre 11 e l8 ano-s. ,:faseem

A' ,que todo o seu interesse esta e desenvolver as qnalidades que o



faqam •.tão depressa quantG ~oss{vel,um homem. F6~ça e d~streza são
qualidades que e aedUl&.m.~ que o fazem adm1l*Bd~ 'Pelas 1I0'fo11aa e reI.

peitado pelos Oompe.nh.l~Q•• ~1a algwl.\8.SdaS'8.p11Baç3ee que indicta-

a) - marchas:
l} - em dletânelaa variadas;
2) eom o troneo flexionado;
) - rasteJan.t-es;

b) • esealadal em~
1) - cabos;

I

2.} - haSte-e;

3) - ea<latias •

4) ~arvores;.

5) - IBu.r08;

a) - $xerelei,oB de equU,!brlo:

11 .• sôbl"G8aperf!e!es planas 'M-ris0:atà.la J

2) - sôbre 8uperi"íeus incllnadu de JO t\ 6o~;
}) - _ôbre s~erflele. planas ~ OurTas 'e eorpos em re-

pOmlG.

4) - sôbre superfícies -pl,ana,s e eut-vasde 00",0. $m 1lIO-

,vlmento;.

d) - lSt\l tos em!

1) - altua.;

2) - d1stâne1a;

;) - profundidade;
4) .-,eomb1n&dos e~ altura e dlstânoia;
5) - e~b1naãos •• dletânola e pro~41dat.;

e} '. levantam$nto e "tranttporte a.e fe.l"doa!
,

1) - d1stâncias ou.rt--as(velocid.ade);,

2) - dlá'tâneias IÚdlaa {meia 'veloo1dade-} ;

f) - corridas:, . 'l} - dlstânciaa ourtas (ve1ooi4ade);·,
2) - distâneias médias (meia veloe1dade);
3} - ooa o trono~ flex1onado;

o



a) - ~lata.çãQ!

1) - distâneiaa eU.rtas (velocida.de);

..

g} - lançamentos:
1) - em distânoia;
2) - ~m pre~isio;
}) - em distânoia e precisão;

h) - luta.s:
1) - individuais (dom1na.r u.m adversário);
2) - ooletivas:

1) - dominar umá equ,lpej
11) •.. defender'/1.lma posição;
111) - tomar uma pos1Qão •

. NATAÇIOUTIIJITÁRIA' - A.natação aqui compreendida terá um caráter
exclusivamente utilitário e oompreenderá a prátioa de dois aat-t-
10s de natação, ~n para velooidade e outro para resiatên0ia~ da'

. , ,
merg'llhos e dé- uvamento. Esquemat10amente -podera ser assim re-
presentada:

2) - distâncias médias (meia velooidade);
. .

b) -,1ergu1hos:

1) - sem impUlso;
2) - com impulso;

e) l3A.l vamento:

1) - tomada de oontacto com o.afogado;
.2) conduçãod afogado;

GRANDES JOGOS - Var1aç3es eonforme O fim a que se destinem.
S ezo- masou.lino:

Bola Milita.r;
CabO de Guerra;
Grande Voleibol;

Grande Basquetebol;
Grande JI'u:liebol;

Corrida de Estafetas.



Sexo feminino:
ÁS barras;
À-bandeira ooletiva;

Cagebol.

DESPORTOS· INDIVIDUAIS - lndioados apenas para os a.lunos do sexo mas-
cu.lino, oom~ortarão as segnintes m.odalidades d.esportivas:

aJ - a.tletismo;

b) - defesa pessoal.
A ginástica de apa.relhos e a prá.tioa de'pesos e nalteres

s'ãe contra-indieadas 'porq!le -podem pel:'turbar irremed1à velmen te o 3re.a

cimento.

DESPORTOS' C'OLETIVOS - A:penas G voleibol e o basquetebol 'Poderã~ ser
praticados pela maioria 'dos estabelecimentos~ muito embora o fute-

, .,bel e o handebol sejam tambem aoonselhados. Co~o sabemos, a Divisão
de Edu.eaQão F!sioa sente dificuldades em obriga.r os eatabeleeimen-

- i:: .tos a 'Possu.ir SOOm , área lnsigni~ioante que quase nenhum trabalho
permite realizar. Na !iÇ)ssa. o})inião,nenhuma área de estabeleaimento

• 2-de ensino seeundário deveria ser inferior a 2.400m (6Ox40m.' para
. que pudesse merecer a den1>mbtaçãode eduQa.udªriQ.

ATIVIDADES RíTMICAS - Pareoe-nos que grande 'parte do programa de e-
du.caQão física dai:! aí.unas d.os e8tab'elec:lmentos· de ensino secundário

deveria estar baseaà.o na.s a.tividades rítmica.s. Elas proporeionam.o
,

ã:es'envolvimen"toda harmonia das formás e da gra.Qa·,.oontribuindo' pa.-
~a aoentuar na mu.lher a feminilidade, que es homens tanto anreciam.
E o interêsse da mo--qoil8,nessa fase é desenvolver os seus atrativos

pe-ssoais, de modo. a ser alvo de 'fiôdasas atenções. Isto certa.mente
ferirá os 'otlvidos de mu.itos -puritanos, maS constitui a.pura verdade;

verdade hialina que a ninguém deve perturbar •.â..-e.sdeque a sua. forma-
çã.o mora.l rep-ouse sôbre princípiOS são~, verdadeiramente sióa. A 'e-

, .
duoação físiea das jovens entre 11'e 18 anos deve eonsiderar duas



·.
funções de eapi tal impertâneiat a est-ét:tca e a maternidade futura.

E a gtnást.1ea rítmica pOderá (rwn!>rir êsae l'rograma. Den~ro da. ~xprel1
- -

são ginástica r!.tmlco,.Ertl.bentend.emoa deadeas fomãs elementares dos
movimentos rítmicos até o s eu ooroamento que as densas re-presentam •.

.ALGUNS PROGRAltAS TIPO. DE AOORDO COM OS RECURSOS DE QUE. DIS'PUSER A.

ESCOLA - preliminarmente deveremos estabeleoer que os exera!oios fí-
S100S serão diários para todos os alU40s e não em dias alternados Ou
duas vezes por semana como se tem 12retendido faf.er. A ativida.de·r!-

- - .•• !.

siaa. é il'1dispensável:áo organiemo, do mesmo modo'que O OXigênio o é
- -

para a respira.~ão. O que temos o'bserva,docom grande frequêllcla é que ,
por comodidade de horário. a edacàção física é ministrada e~ dias a~
ternados. uma vez· que os alunos são' dividid.ós em duas grandes tur-
maS - u.ma pare. as segu.ndaa~ qQartas ê ~extas 'e o-ntra.para as terQa.s,
quintas e sábados -. ~m sessões ele ma.ior d.ru:a~ã.o, ao invés de diã,ria.-

'mente em sess~es de meAor duraQão. Isso ser.ia a mesma aoisa que obri
gar 6S indiv!duoe a comer em dias alternados, servindo-lhes, então
farta.s refeiÇ~éa. As s~ssõea de exercíoios tíaieos deverão ser diá-
rias, ainda que de pe~uena duração.

. "Ei5, pois., algu.n.g prngrama.s tiDO •.dentre) dos pontos -de vis
ta que expunemos:
·OASO EXCEPCIONAL - Estabeleeimento que dispõe de pisalna (ou local
que a aupra., ga1pão. eampo de exer'oíüios e-campo para desportos):-,
ª-exQ maaoJl,11,llo(para .eaãa turma);

Segundas-feiras -Natação ~tilitária.
TerqaS-f'eiras - Sessãa.: da a1l1ica;;õea-.
Quartas-feiras - Sessão de grandes jogos.
Quintas-feiras - Natação ut11itár1à~
Serlas-f'elras - Desportos ii1dividu.aiS nwua. semana e desportos

o-oletivoa .11a seguinte.
S ábadoa - Sessão de ap11oa~'ões.

Sexo f§min1UQ {pará cada turma):
Segundas-feiras - atividades r!t~icas.



Terças-feiras - Natação utilitária.

Quartas-feiras - Grandes jogos numa semana e voleibol na
seguinte.

Quintas~feires ~ Natação utilitária.
Sexta.s-feiras - atividades rítmicas.

Sábados - NataQão utili tã:ria .•

CASO COl~ - Egtabele~imento qtte sé disD~e de oampa de exercícios e
de galpãof·

5exº u;w.seu.I1no (para. ea.~ turma):·

Segundas-feiras'" Sessão de a:plicB.<}ões.

Terqas-felras - Sessão de desportos eol..etivos.

Quartas:rrfeiras - Sessão de aplicações .•

Q,uin.taS-feiras - Sessão de grandes jogo.s.

;. Sextas-feiras - Sessão de aplicaÇões",

Sábados - Seeaãe de deSportos !ndi viduais •

aª*o !em!niUQ (para oada turma):
Segundas-feiras - a.tividades rítmioas .•

TerÇas-feiras - Voleibol.
Quartas-feiras - Atividades rítmicas.
Q,uintas-feiras - Sessão de grandes Jogos.

- g.extas-feiras - Atividad.es rítmicas.

Sába.dos - Voleibol.
. .e

:ti:.s-tesprogramas representam a-penas sugestõe~ú.nea modelos .
r{giaos; poderão assim ser adaptados às eonveniê~eiaa de oada esta-.
belecimento, de. ac&rdo com o número de arunoe , de prof"essores disl'o-

n{veis •.de reeurSQs materia.is. ate. Várias tUrmas poderão exere1tar-
se ã,O mesmo tempo. d:e~d~ que utilizam instala.Qões diferentes; para. -

,

iss.o os programas de·ca.da tUl."ma. serão diversas qu.anto à ordem., mas
não o dev~rão ser qU1U1to ao n~ero das atividades e su.a distr1blliqão

pelOS dias da semana.
O fundamento do êxito está em da.ruma forma atraente aos.

exeroícios tísicos t de maneira tal que não seja preciso im:pÔ.-IOsaos



..
alunos, mas que êstes sejam os primeiros a reelamá-los."(5) •

Agora que Já, analisamos as gu.estões de programas e re-

01l.rSOSmateriais. poderemos a.presentar as nossas sugestões, que 0-
bedeoemtOs quatro prine!T,üos expost~s an't;eriormente, Delosqu.a.is

as provas :ris luas d-everão:

I) - éQrresp-onder aos recursos m.ateriais clisponíve1s;

lI} -ser de fáciJ.·reali:z.a'-Jãt>j

111) - represent'ar fOl"lliaB 'atrà.en"tiss dej:;rabalho físioo;

IV) - rei'6}rir-ec a. ea~á qualidade a ser veri:fiea.da ou
grupo em que foram os exere!oioa l'ewüdos.

•

SUGESTOES PARA PROVAS FísICAS DESTINADAS A ALUNOS DO SEXO MASOUL INO

"
,

Marohaij- marcha rastelante - 20 a 3,Q-metros num tempo índ.1oe a ser
, ." t<;...v
f!dt-
.,)ir' .JV

.~c·,6;)v""
ltt.Jf'f.: ~lY'"\~,

.,ea ta:beleu ido.
marcha. com. o tronoo flexionado - 40 ou 50 :netros em tempo

!ndleé a ser estabelecido.
Esoaladas - su.bida em corda. eom o auxílio dos pés ...4 m.etroà.

su.bida em e.orda, sem o au.xílio dos pés - 4-metros.
subida e descida, s6 com. as mãos, da esoaà.a inc:J,.lna-

da do pórtioo.
subida, eom o auxílio dos pés, em ~ordas duplas ~ 4 ,~

tros.

subida., sem o auxilio dos pés. eUl eordas <.\uplas - 4. m!.
troe.

subida em haste do pórtioo. aom ()auxilio dos l'és - 4

-metros.

subida em has.te 'do pórtiqo ,sem o au.x!lio 'doa pés -4,

metros.

sabids. em hastes dupla.s, com balanoeamento do oorpo,
( 'sem au.x:ílió dos pés - 4- metros.

,

ExereíeioB 'de eg\lil!:brio - aam1nhar ãe frente. ida e volta sôbre'
a trave, em temp9 :Cnd..ice a. Ber esta.-

, , I/j[undementos B1o-Soe1o-Ps1cO-F110s0fic9 dos í~s1c, n. Escola Seeubdar1a - ib Rev1!-
o Fis1ca-n~h - abril - 1944. _



•oaminhar de lado. ida e vOlta,aôbre a trave, em temno
índices. aer est.abelecido.

"" .oaminhar de costas. ida a volta, sobre a trave, .em tem
#

poíndiee a ser estabeleoido.
-

SMtOto - 3 alto em. al tu.ra..- lndioe mínimo a ser estabeleoid.o.
Salto em distância - indioe"mínimo a ser estabeleeido.,
Salto combinado ,em al'tura.-eâ.istâneia. - índioe mínimos.

!3er estábeleeido.
Leva,p1iamentQ e trruY!!l1ol"te- levantamento e transporte de fardo de

}O ou. '0 quilos à à.ietâneia. tie }O metros, em
tem~o índioe a ser estabelecido.

levantamentô etrausporte do fardo de }O ou..50 qul-
, '

los til distância de 50 metros, em.tempo índi-

oe a ser estabeleald~.
Q..orrl<\a,a. - Corrida. de velooidad.e - 50 metros.. em tem1)o indioa a.•.ser estabelecidO.

Corrida de meia velocidade - 4 etapas oonseeutivas de
.50 Illetros~ em temp-o índice a ser eataoeleoi-

do. . •
E eta'P8.S Gonsecu.tlva.a de ,50 lí\etros~ em

tem~o índioe a ser estabeleoido.
16· etapas oonseeutivas ~e 50 metros, em

tempo !ndioe a Ser estabelecido.
LanÇamentos - Lançamento de pêso ,de 5 gailos.

Arrem.esso da, palota à distân"la.
Arremêsao à.~ 'bola.~; a.tualment-e uaaãa , ao. alvo c-olo-

cado ao dez metros, oom a melhor das mãoa~ a-
certar uma, duas ou três bolas.

ArremêssQd.a bola, atualmente llsa~a, ao alvo crolooa-

d.o a vinte metros.oom a melhor das mãos; a-
certar uma, dana ou. três bolas.

~Rtas- Salto, sem impulsQ, de frente oom cambalhota.
Deslooar 11IT! saco de }O, 40. ,50 ou.'60 quilos, arrastandoV"o

deoostas, oom as duas mãos nwna distânoia de 30 ou
;0 metros, em tempo índioe a ser estabelebido.



Fazer .5 t 10 ou '=0 flexões das pex'mls com o fardo de jO

ou 50-quilos.sôbre as es~áduàS.5 ..
FazG~lOJ '15 ou 2.0 flexôes dos braços na 'barra, na. 'Po-

sição de SUSpEH1São alúugada.
,Subida de frente na barrà, s~m auxílio dos ~és.

SUGESTOli!) DE PROVAS F1ôICAS' DESTINADAS A ALUNOS DO SEXO FEMININO
. . "Marcha nas pontas-aos pes- 20, 30 e 50 metros em tempo

índiae a ser estabelecido.

Marcha com O trodooflexiona.do - 15. ZO oa }Q metros em
tempo índice a ser e~tabeleaido.

E1;era{cios g,e eguil.l.b:r;10- 6am1nhar de frente,lda. e valta,sÔbre ta

trave, em tem'Po :índice a ser estabeleei<J.o'.
6aminh,ar d.e lado.ida. e ~olta.,sôbre a.trave, em tempo ín-

2-1ue a ser esta.belecido.
C~inhar d~ coatas,ida e volta; sôbre a trave, em temno

"Índice a. 3-6r estabolecido •..
. Execução de flexionamento,u ser escolhido, sôbre a tra-

ve, primeiro com. apôio na r>ernadireitá e depois na.

esquerda.

Qalt~s- .-. Salto em altara - índices mínimos asérem estabelecidos.
Q.orr1das - Corrida df; velocida.de - 30 metros em tempo indice a. ser

estabelecido.
Corrida. de meia velocidade - 2 eta.pas oonsecnti~as de 50

etroe em tempo indice a.aer eetabelecidó.
4 etapas consecu.tivas de .50 metros em tem'Po

índiae a.ser estabelecido. •
A ~ • JI!JLançamentos - Arremea,so da 1)elo1;a a distanoi8:.
AArr messa da bola.,atualmente usada, ao alvo eoloaaã.o

a 8 rnetros, com a melhor elas mãos; a.certar uma,
duas ou três bolas.

Arremêsso da bola.. atllalo.ente usada, ao alvo coloea-
do a 1.5 metros. com à mêlhor das mãos; acertar u-
ma, duas ou três bolas.



Âoertar num quadrada de três por três metros, si-
tuad.o d1a.gonalmente"opôsto à área de saque, um
dois ou três aaques de volej.bol.

Atlvid~e rítmiqa - ExeouQão de determinados exero!oios a Serem
escolhidos, gradualmente, segundo a euxva de
complexidade.

NATAÇl0 UTILITlRIA
Case se julg\le aoerta.do; poderá existir'UM núme-

ro de l,)rovaaextras para os estabele~imentos que dif;~'Ponham de pil:l
olna ou local a.dequado a prátioa da nataQão. A propósito fazemos
as seguintes su~estões~

.Ha.t$~ã.Q, - -percursos de 2.5, 50 e 100 :netros em tempos índiees a
serem estabel~oidOS'VeloGidad.e);
nereursos'cle ·200 e 400 metros em tempos fndiaes a se-
rem' estabeleoiõ.os'me1a veloQ'idade).

, ~_frente~ " "
Meré@J.hoa - sem im1,')uls~tu.ras de 1, 2 e 3- metros;

com. im-pulso t da. al.tu.ra de 3- metros .. '

SalyamentQ - apanhar-um peso de 2 quilos a uma ~rofundidade de 2
e .)metr0s;
apanhar um,peso de .5 qttllos· a illIla pro!Ul'ldidade de 2
e .; metros;
rebooar um fardo de 10 quilos a uma diatâneia de 20

metros;
reboca.r u.m fardo d~ ,20-qu.ilos a uma distância 20 me-
tro,g;

sustentar aôbre a su:perffe1e dágua -um~ fa.rdo ãe

2.5 quilos •.durante certo es-paQo de tempo •
.Observa~ão - Os fardos .deverio ser revestiãos ,de substânoia

impermeável •.

Antes de sere fixadas as provas ~rátieas que de-
verão integrar os diferentes eertitieados de eduCJ8.(fáotísioa. neoeB.



••as provas prátioa.s não poderão ffeI' escolhidas a.rbitrariamente, sem

levar elllconsideraçãC? as oOlldiçqes materiais dos eduaandários e os
programas vigentes.

eá.rio se torna vxperimentá-las J àfim de que a práti..oa confirme a pr~

"ferência dei'r.D""$t~ad.a. Organizadas as" séries de provas que deverão re-

presenta.r cada certificado. oampre a, sua aplioa"ão em la.!ga esca'ta,

afim de serem estabelecidos. ,~+, ttstica. ente, os indices a fixar. Sul
gamos desnecessário chamar a atennão 1aara.o fatÇ) à.e em cada certifi-
cado figurarem apenas a~a o~. no má~imo, dQas das provas sugeridas
jara cada gruno de exeroícios, uma vez que n número de provas ngo d~

verá ser elevad.o para não 8obreoarregar o trabaJ..ho do professor de ~
/ dllca.Qã.ofísica •.

Conoluind.o, .1ulgamos, oport1ll1o lerllbrar por uma vez q~



ANEXOS A :e:·STE CAPíTULO

, .



-6..00
-6.60
oeo

6.90-

7.,20

-a.IO

9.00

9'·3°-9.70
10.10

10.70
11.00
11.30-11.60
11.90

20.
21

22
23

24...
25·-26
.27
. -28
29

:.

32
33-34--35-36~.•.
37.

38
39

..
43-44-. 45

- 2.57 6.1~O· \ •.._. -
2.54 . 6.0~

10

11

-14

15

16

M~guel Alegr~ Vel~rde.

-6.00

-2.47 5.50- _.
z.Lth.5 5.h5-2.42 -
•• -

Ptos. 100 400 Alto. S.Largo. L.Peso. Flex. 800 1,500 i ~arra.Trepar.Ptos.
mts. mts_ mts. mts.i·

r

200. 15- 1.16 1.10 2.80
205. 14.9 - ? - 2.90
210. 14.8 1.15, - 3.-215- 14.7, - - 3.10220. 14.6. 1.14 1.15 3.20
225.14.5 - 3.30
230- 14.4 1.13 - 3.40
235. 14-3 - - 3·50240. 14.2 1.12 1.20 3.60245. 14.1 3·70
250. 14.- 1.11 3.80255. 13.9 - '3.90
260. 13.8 1.lQ 1.25 4.00
26!h 13.7' n.io
270. 13.6 1.09 - 4.20
215. 13,5 - •• 4,30.280. 13.4 1.08. 1.:;0Lr.40285. 13.3 -4.50290. 13.2 1.07 4.60295. 13.1 - 4.70300. 13.- 1.06 1.35 4.80,305. 12.9 4.90
310. 12.8 1.05 - 5.00
315- 12.7 - 5.10320~ 12.6 1.04 1.40 5.20325. 12.5 ,.30330. 12.41.03 5.40335. 12.3 - 5.50340. 12.2 1.02 1.45 5.60345. 12.1 ,.70350. 12.- 1.01 5 ..80355. 11.9 - 5.90360. 11.8 600 1.50 6.00,365. 11.7 - 6.10
370. 11.6 59 Qó.2.0 .
375. 11.5 6.30
380• 11.4 58 1.55 6.hO385. tl,3 6.50390. 11.2 57 6.60395. 11.1 '. - 6.70400. 11.- 56 1.60 6.80405. 10.9 • 6.90
410. 10.8 55 7.00
415- 10.7 - 7.10420. 10.6 54 1.65 7.20425, 10.5· - 7.,0430. 10.4 53 - 7.40435.10.3 - ••. í .50440. 10.2 52 1.70 7.60445. 10.1 - 7,70
450. 10.-, 51· 7.80
Valores en deeimos:

1/10 en eien mts. igual a 5 ptos. En 400 m~s. ls. igual a 10 ,*s.En tal-
to Alto 1 em. igual a 2 ptos. En. Salto largo 1 em. 1&na1 1 pto. En lanzamlen-
to de peso 3 em. igual 1 pt. En flexiohes: una flexion, igual 10 pts. En 800
mt~. 1 s. 'igual 4 ptos. En 1,500 m, 1. s. igual 2 pbos, En la Barra: una t1e-x1on: 25 ptos. AI trepar 1 m. igual u 20 ptos.·

L1mà,~O. oe Julio de 1943.

-
- .•.
2,34.'5 5.25-.2.32 5.20

?,29.5 ,.15-~.27 5.10-2,24·, 5..05-2.22 5.00- -2.19.5 4.55-2.1.7 h.50.•. -
2,14.54.h5-2.12 4.40

- -2,04.5 4.25-2.02.. 4.20- -,
·1,59.5 4.15- -1.57 4_10- -1.·54., 4~05

10.
. --
11•.- ,';,- ,

- •••-
9 13

•••

-14,-
-15
•••.•.

•••12 17
- ...-18

-
19 .
.•.-2.0'

•.• -- 21-.•. ••

22
•••



Suspensão inclinada - Flexio dos
Suspensão alonga da - Fle~ão dos
Suspensão alongada ' - progred1r

em tal tempo).,
Suspensão alongada' - Elevação tios Joelh~s (tantas vezes).
Suspensão alongada • Elevação ~8S pernas estend~das {tantas Ve-

zes}. . ,

braços - (tantas vezes).
bra ços - ,(ta ntas vezes).
(tantos metros ou tantos metros

SUGESTÕES DE PROVAS pRATICAS APRESENThDAS PELO PROF. ~; COLOrmO

( ,

:frepa.r em cordas simples com e sem auxilio dos pés.
, , ,

Trepar e eor(ÜlS com pinhas com fi sem auxUl0 dos pes., , ,
Trepa e eordas duplas comauxilio dos pes e descer se pOJn as

••os.
, Trepar em uma escada ve~tieal, de corda.
Trepar em uma esqada inclinada sem auxilie dos ,peso
(tantos metros ou tant~ metros e tal tEnIlpo). ,
•.__ ...•..-....•..

Lançar 'o pêso de tantos (5). quilos •.. (tantos metros).
Lançar •• pelot fl tt

Lançar a bola de basket
Chutar Q bola de ~utebol

ft

n n

ApÔ10'de t'rante- flexÃo dos braços (tantas vezes).
u . •• ff no solo - m rgulnos
U estendido nas rras - mergulhos

, "Galgar a barra com auxilio de uma perna (tantas vezes, 'tal altu-
ra>-

Ga~gara parede (tanta s Vaze s , tal a1tura).
Oit va

Levantar e transpctrtar fardos, troncos, pedras. etc. (de tanto~;"k ' \
quilos, em ta~ distA aia e em tal tempo), j

Levantar umhalteres de tantos quilos, tantas vezes e por·tal pr.,g .
cesso) . { ,

r

.,. - •.. .
Flexao e extensQo de uma rna levando a outra estendida. para a.

frente (tantas veze



N{SISTÊNÇU
. Archar uma longa dlsta.n~i.aem tal tempo

"" - . -Cor:rer W!la longa distan.cla em tal tempo
A - . .Executar tOdas as provas, ou as Que forem selec1onadas, em tal tem-

po •.

DES~ (tloxlb11idade articular - velocldade- acu1dade sensorial
~eóordena9-o neuro-mascular)

~
Corrida em velocidade .(tantos metros em tal tempo)
Salto emaltura eomcorrida (tal altura)
Saltó emaltura sem corrida (tal a1iura)

, A . A

Siüto em distancia com corrida (tal distancia)
S lto ém distância sem-eorrida (tal d1s~áncia)
Salto do pêixe em altura (tal altut;a)
Salto:-do peixe em distância (tal. à1_stQ.~i.a.)

;. . (I' )Salto com apoio de uma perna ob!'!Utculo 11e ta1 aI tura
. ,

Lance do pasket-ball - da 11nbá de lance livre (tantos lances pos1-
- - , .'tlvos-em tal tempo ou tantos em tal numero)

Arremessar palota ao alvo.;.. alvo colo do a 10 metros - tantos a.t
- ,remessaspositivos e tal tem ou tantos.-em tal numero de

tentativas)

-Socar o laço numObjeto - (poste, garrafa, àte.) - colocado a tald'-'.
~tancia ' , . .

" (tantos lan.ces pos1t1v<:>s em talnumerÇl de tentativas)
,

SacaR a. bola. de vale! ~a atingir urnquaàrado de dois metros de lado,,
,$1tuado no campo adversarl0, lunto a linha de fundo e do lado esquer-
. . ,do do sacador - (tantos saques posit1vo~ em tal numero de tentativas)

, A
Chutar uma bola de toot-ball ao goal- de tal distancia; parado ou co.!
rendo-- (tantos chutes positivos em tal nÚmero de .tentativas)

Rolar uma bola pela chio para atingir um objeto <-Pf:)ste,garrafa,ate.)
colocado a tal distânc1a. (Tantos pontos positivos em tal nÚmero de
. tentativas)

Cambalhotas (num aOl,çhão) - tantas em tal. distância em tal tempo.



,
talt sera tentada, duas vezes por ano durante os meses de março e outu -

. ,

Decreto n.' 10.882, de Q de janeiro de ~, Q.Q.. Govêrno do Estado
de §.ão.Pau10.

UArt.10-- Fica criada o uD1stlnt1vo Esportivo da Mocidade Pau11A
, , ~vli.st a.

"ta"-.· Art. 20 _ O tlD1stlntivo Esportivo da Moe1dad}í1 s!erá concedido a-
, ,pos um exame oficial esportivo, a brasileiros de ambos ossexos,a·par-

. ,
tir de 11 anos ate 35 anos, divididos emquatro categorias de 11 13

anos, de 13 a'16, de 16 a 18, de l~ a ,5-
Art. 3- - Atorma e as provas pel~squals deverão' ser. coneed ldos

os.41stlntivoa obedecerão 'ao Regulamento. qúe acompanha apresente de-
creto, e que foi élaborado pela Dlre~orla de Esportes, à qua11ncumbi-

, _, li< . •••.ra, tambemt indicar ao Governo os ,esportistas julgados em condlçoes de
".•.'

recebe-los.
. Art. 4' - Os exames realizar-se-ão duas vezes por ano, e a entr,2

ga do t-iD1stint1vo da Mocidade Paulistaft s~rá 'feito, durante solenlda -
Aes esportivas, pelç GQverno do Estado, na Capital, e pelos Prefeitos'

,uniclpa1s nos respectIvos mun1elP1os.
. •• AArt. 5~ ...As despesas decorrentes da e xecuçao deste decreto que

. ., •.. - '- -~,entrara em vigor na data de sua pub11eaçao correrao por conta da verba
. ~. .destinada a fins 1denticos,na D1retoria.de Esportes.- , .Art •.6' ...Revoga~-se as disposlçoes em cont~ario;

ieep;latnento
. Art. 10 - A obtenção do-flD1stlnt1vo Esportivo da Moeidade PauliJ!

bro.
A~t. 2Q - Tôdas as federaç~es, ligas ou associações, por interms.

dio de seus clubes, abrirão inscrições para às seus as-sooiados, é ora
A' ••••dias de antecedencia a Dirâ

e das inscrições, dentro dos

n1Z&rão estes exames, lnd1candô com quinze
, .

toria de Esportes as datas das realizaçÕeS
meses cita.dos.

, AArt. 30 - Os 1ndicas e provas estabelec1das para este regulamen-
to serã~ bem acessíveiS, neste inicio, afim. de se estimular a mocidade

4 -, _ '

e traze~la para a pratica dos esportes, procurandO por êsté meio ele -
var mais o nÍvel esportivo do Estado. ,



••

Art. 40 _ No interior do Estado os exames serão realizados nos
clubes e controlados pela comissão de esportes nomeada pelo Pref'elt~

A. •••Art. ,. _ Na capital, todos aqueles que nao pertencerem a clu-
béS deverão 1nscrever •.se nas respectivas Federações.

Art. 61 _ Todos aquêles que atingirem o n~ero de pontos espe-
cif1cados abaixo terão direito ao dlstlnti1lo. sendo que a classe uAu
, ,ficara tambem de posse de um d1plPl1la.
Art. 7' _ Todos os candidatos deverão apresentar oertidão de

idade. ,
Art. 8* -'Nenhum concorrente podara tomar parte nas provas sem

, .'previa exame medico.
!Jomen§
Classe D - Pe 11 a 13 anos.
50 metros Rasos ,

11tt35 marcara •.••••'"•.•.••••.•••.•.••.•..••...•. O

Cada 1/5 menos '"'••••.•..•~•.•••"'.••.•••.•.•.•.•. 1
7UZ/5 •••••••.••••••••••••••••••••••••20

,. .Arremesso da Bola de 80 gramas.
20 m ••.•••• -. •.•.••••.•••.•..••••••••.•.• "'... ••• O

Cada 1,50 a mais •••••.••.••.•'•••.•"'.......1
SOm •••.•.•••••••.••.• _ ••.••••.••••••.•••• .-... Z()

Salto em Altura.
o ,65 c.. . O

Cada 0,05 a mais •••••••••••••••••••• 2
.1,15m•.••.•.•••••••••.•.•.•••••.•• -............... 2.0

,atação: De ,saber nadar 25 m
Classe C - De 13 a 16 anos.
75 metros rasos

.15" •••••••.••••••••••••••••••••••••• 0.

.:

o
Cada 1/5 a menos •.• -••.••••••.•••••.•• • •••.• 2.

11" ...•..•.........•.... ~ ..••.....•.. 20

AoArremesse de bola de 80 g.
35 m '..•••••••••.•••••••••••••••••••••• O
Cada 1,50 a mais •••••••••• ~.......... 1



65 m ••••••••••••••••••••••••••••• 20

Salto em al.tura.
I0,,95 _•••••••• • • ••.•.•.••••••••••••• ••. Q

Cada 0,05 .a mais ••••••••• •.•••.•••• 2

1.45 m ••••.••••.•••••••• /. • •••• ••••• 20

Natação~ Deve saber ~dar 50 m nado 11.vre•.

Classe B ~ De 16 a 18 anos.
100 111 rasos •.

16"1/5 •••••••••••••••••••••••••••
Cada 1/5 a menos •••••••••••••.•••• 1
12"1/5 •••••••••••••••••••••••••••20

Á AArremessO de Peso de '5 kg.

6.2Om •••••.••••••••••••••••••••••• O
Cada O,25 a mais ••.• •.••.• •.•• • • •.• •.• • 1~ .

ll,2Om ••••••••••••••••••••••••••• 20
Salto em extensão.

3,4Om •.•.•.•.••••.••••••.••••.• li... •••••• O

Cada 0,10 a mais •.••~•••~••••••.••• 1

;,40 m ••••••••••••••••••••••••••• 20

Salto em altura.
~

1,05 m ~.......................... O
Cada 0,05 a mais ,~...................2
1,55 m ••••••••••••••••••••••••••• 20

NAtAÇão: Deve saber nadar 100 metros livre.'

Classe A - De 18 a 35 anos.
100 m rasOs. ,

1.5«1/5 ••••••.•.••••.•••••••••••..••.••• O

Cada 1/5 a menos ••••••••••••••••• 1
1-1It1/5 •••••.•••"•.•'* •.•••.•.•••••••••• ' 20

A .•••Arremesso de peso de 7,257 g
6,20 DI ••••••••••••••••••••••••••• O
Cada 0,25 a, mais '....... ••••••• •••• 1

11,20 m •••••••••••••••••••••••••• 20



4,00 m ••••••• • •••••••••••••••••• o
Salto e -extensao.

Cada 0,10 a ma1s •••••••••••••••••• 1-
6,00 m ••••••••••••••• ••••••••••• 2.0

S lto emaltura .•

1,15 m ••••••••••••.••••••••••••••.• O
C da 0,05 a mà1s ••••••••••••••• ~.. 2

1,65 m •••••••••••••••••••••••••••• 20
~.,::.;;:; ••soo:li_o: Deve saber nadar 100 metros nado livre.

oÇ9s
Classe D
50'm rasos

De 11 a 13 anos.

12"1/5 .••.•.••••.•• ••.•• •••••••.••••.•'...•..••. O

Cada 1/5 a menos •••••••••••••••••• 1
8'1/5 ••••••• . '" ••••••••••••••• 20

AArremesso de bola de 80 g.
10,00 t.ll •••••••••••• ~............... O
Ceda 1,25 a mais •••• ~••••~... ••• 1

' . ••••• •••• 20
Salto em altura.

50 ClIl •••••••• ê-. ••• •••.••• ••• ••••••.• O

Cada 0,05 a ma1s •••••• •.••••••. ••••• 2....~...............•.•••••.. 20
. ..

I!!taao: Deve saber nadar ,5 Bl. nado livre.

Classe C ••.'De 13 a 16 an~.'

50 m rasos.
11ft:;;' •.•••.••••••••••••••••••• -•. ".... O

, .

C da 1/5 a menos •••••••••••••••••• 1
7U}/5 •••••.•••.••••••••••. •••••••••••• 20

15 •••••••••.••••••••••••••••••••1
C ca 1,2:5 a 1$ ••••••••••••••••••1
40 •••••••••••••••••••••• ~••••••



Sa~to emaI tura.

0,65 em ••••••••••••••••••••••••••• O·
Cada 0,05 a mais •••• ~.............2.
1,15 m •••••••••••••••••••••••••••• 20

Natação:Deve saber nadar 50 metros, nado livre.
Classe B - De 16 a 18 anos.
75 m rasos.

15°2/5 •••••••••••••••••••••••••••• O
Cada '1/5 a 'menos •.•••••••.•••••.•• a." •• '* 1

11 ff2/5 •.•••.•••.•.•.••.••.••.•.•.• e,e ••.•.••••••. 20 \\

. A ~.Arremesso do peso de 4 kg.
6 I .'3, O.m ••••••••••••••••••••••••••••

Cada Or20 a mais •••••••••••••••••• 1
, 7160 m .-••.••••.•••.••••• tI' ••..••••• a·*'... 20

Salto em altura.
o ,75 em •.•• "......... .• • .; .••.•.•.•.••• '·e '".• O

Cda 0,05 a mais ••••••••••••••.•••• 2
\

1-,25 m ••.•••..•••.•.•.•••.••.••.•••••.•••• ' ••. li' •• 20

Nataçã,o: Deva saber nadar 50 m nado livre.

Classe A - De 18 a 35 anos •
. 75 m rasos.

15" O••••••••••••••••••••••••••••••••
Cada 1/5 a menos ••••••••••••••.•••• 1

••••••••••••••••••••••••••••••• 2.0

Sa.lto em altura.
0,80 em ••••••••••••••••••••••••••• O
Cada 0,05 a mais................... 2
1,30 m •• ~ •••••••••.•••••••.••••••••.• 20

Arremêsso do pêsQ de 4 kg.
4m ••••••~••••••••••••~;•••••~.... O ,
Cada 0,20 a mais ••••••••• ~•••••••.•_ 1

• 8 m ••••••••••••••••••••••••••••••• 20



Natação:Deve saber nadar 100 metros, nado livre.
, Para as classes liA" e uBIt e ·'eu e ttDttdos ho~ens, deverão se. con-

seguidos, respectivamente, 50 e 40 pontos, sendo que para as moça~"
deverão ser obt1dos 40 pontos ~ira tôdas as classes.

"Todos os conoorrentes para a obtenção do distintivo são abri;'

gados a completar o percurso da natação e concorrer atôdas as OU-I
"tras provas. . >
..

Todos os casos omissos neste regulamento' serão 'resolv1dos'P!f~\

1a Dil"etor1.ade Esportes do EStado de são Paulo.U

, .

•
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v

SUGES~~ PARA A VALORIZAÇIO DOS CERTIFlqADOS DE EDUCAÇl0
.. FtsICA

IJá a,resentamos~ no teraeiro e~pttulo d~ste nosso
trabalho. severas cr!tl~~s contra a ~esvalor1za~ão em qne $e en-
contram oeêertifléQdo~ de educação física, a ponto dos al~08 ne-
garem fi; entre~a. daa catam'Jilhas neo6ssár~e.,s {Cr$ l .•~'O) "para a ooxa-

"
patente ex-pédiçio. alegM.d.o qu.e os aertifiea.dQs 1>ara nadp, -aerV&tll.

A Divisão de Edu.cação ll'feioo, 'Pre~1ga enCn~a.r êgte a.s-

sunto seriamente. sob 'Pena de ver r1ã.ioulariZ-!1d;e a. sua a.~ã:oe aa. BlIa

áS eX1gênaiaa. À f~ta de objetivos doe cert1~1oados de educaqlo ti
.sioa eoaatitv.e. o~ma.ior desest1!Ualoa <,ltlnntos se de<lioam ao muter

-
de, pela cd.uea'Jão r!siaa, melhorar as condições ~e saúde. ~higiene e

trabalho do M~$O DOVO.

Fazemos ~ seguir algumas a~~estõe~~ara a valorlea~o
dos certlt-leadoe de cdu.ca;;ão ris'1oa, -ãs qu.aia "o-derã:o ser aeresei-

.das. as da ou.tros -professores- e o reaul. talo da -e:rpertênoia. da 'Oró•..

Fria Divisão de Edno~ão Física.



Eis agorà algumas vantagens qúe os portadores de certi-

ficados deeduca~ão física poderiam UBafruir.e medidas que poderiam
ser adot~das:
;1:) - desaontos de zO a ,50% nos ingress.C>$ ~ara assistir a. aODl'!)eti-

9~es desportivaa, j~ntamente com a Drova de ser ginasiano ou
coleeia1 (ca~tão de matriCUla);

lI) - exclusividRde para a ~artiGip'ação em Gampeonatos desportlvos,
~romovidog por instit'J,ições <1.0qualijq.ar natlJxeZa (esta se nos
arl~~rau~a das mais ·aoertadas medidas);

o artigo 22 da l?ol."tarian. 467. de 16 de julho de 1943,
.do Diretor 3-eral~do De.,artamento Nauiona1 de E<1tlcaqão,estabeleceu
que nenhum certifieado'de conclnsão ou promoção de curso deveria
ser' concedido senão aeom'Panhado docertifieado de educação física
ou da declara,f~ão do motivo por que não havia. sido o mesmo expedi-
do, d.eolara.~ão essa que l oonforme o caso. ser,ia. ..expedids.,''Pelo 'PÍ".Q.
fessor quando o aluno não lo~~asse os {ndioesm{n1mos; ou do médl
00 quandO as su.asoondiçõea orgânioas não lhe l'erm1tissem submeter-
se aos esforços 'exigidos ,elas ,,:eovas prátiofl.B. Isso. lle ·algum mo-

.
do, Teio evitar que se L'6..,..etisse o fato- de estabeleoimentos de en-

sino ficarem. eoa saus talões d", oerti.ficados quaas oom:pletos. 'Por-

que os alunos .se negavam. a. retirar os-. certifioados' de educação fí-

sioa ..O artigo 2} da oita-da Portaria reforçou a matéria.. deolaran-
do que aa guias de tranfe:rêiloia não poderiam ser ex-pedldas' se não
fossem'aoomp~lhadas do aertifioado de educaq~o ~{sioa e de oópia
da ficha médieo-biométrica.

Como medida eoul'plementa.r 1 su.gerimoS' que, entre os docu-

mentos exigidos para matr!vula nOs estabeleaicileIltos de ensino 311P.i.

rior, figu.ran.cscertificados de edu.c-a~ão f!3iee.,. substituiveis sô-

m.ente nela d.ee.l.aração a que se refere o' ar t , 22 da Portaria n , 467.

já meneí.onada, exc) llidoa O:ScaBOS que serão tratFl.dos 'em disposições
transitória.s.



,humanos .um natural instinto de eompetição. que '~ode ser 8a-

I
___111)- classifioa.'1ão em séries (1, '3 e.J~). e numeraGão dos oert1-

fiaadGs de educação rfaioa, -pare.ma.io-r oont:rôle da Divisão

de Educação Físioa e para evitar falsifioações;
,IV) - instituição de tabelas de ~ónt0B ~Bra as prOVas de oada oe~

titicade de edúaa~ãQ f{sioa. de modo tal que os educandos .~
pudessem ter ta. sua oa:n8.cidade físioa. ex!>ressa nllDlericametn- 1
.te, como ~oorre·oom o pentatlon ou deeatlon, uma vez que 08 1
certificados de eduoação tísica deolarassem o número de po~ ~~.
tose.loançado peLo seu po.rta.dor(existe entre todos os seres

-biam~nte aproveitado, como no ~résente caso, em que cada a-
luno procuraria obter o maior número ,?oas,!veld.e nonto5; a
noaao ver, o desinterêsso pelos Qertifieados de' eün..ca~ão fi
a ioa. a.d.otados nela Regulamento Geral de Educação Fie ioa re- .i\

nousa no fato dos re~ultadoa das ~rovaa n~o serem expressos •
nu.mêri~amente j m&s !)or símbolos - S •• e N, -);

V} - tiJ.stitui~ã.ode 1?rêmlospela Divisã:o de Ed.ueação Físiea aoe
alUnos que obtiveaaem. anualmente, o maior número de ~ontos
em cada grau. ou cielo, 01.1, &inda, a. con.cessão de distintivos
eSl'ea1a.isaos que lograssem. ultrapassar um oerto limite de
pontos.queseria fixado pela Divisão de Eduea~ão Ffaiea na-
,ra cada certificado de eduesção fistes.;

. , .

VI) - bolsa de est~dos na Escola Nacional de Eauea~ão Ffsiea e
~

Desportos aea cinco ou. dez alu...1'los,(ia 2.ía,gratl do e í.e'Lc se-
·cu.ndário, qu.e obtivessem 0$ ma í.or-es nruneros de pontos;

VII) - 'O~noessã.o de prêmios aos estabeleaimentos dEr ens í.no-que
a~resentassem maior soma de pontos. nos 50 ou 100 melhores
resultados de cada conjunto de provas a qRe seus alunos 88

tiveBsehl sucmetido\ a fisoalização deveria ser aqui bastan-
te rigoroBs ~ara evitar qu.e as finalidades dessa institu:1-
<tão fossem desvirtuadas ou detu.rjJad'ae).



Acreditamos que as 8U.gest.•.•es que acabamos de fazer

peae am; \de alg'1.lJl moô,ot eontr1 bllir para a valori.zalJão aos eérti-
•••• I' A •fioados d.e ecueaçao fl.sica. e, assim. "para maiorinter~sse pelas

pl"ov:a.sTlre.ticaõ• o que ~signifioa. elhor a'"r-oveí. tamento d.os exe;r:.

a{oiOS físicos.

•

.:
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