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Ponto ·:nº 7 - Considerações em tórno da ficha biométrica
ideal
para as escolas industriaisImport~cia,
objetivos
e característi
ces pr6prias.
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1- As finalidades

í

1- As finalidades

a gúc_ se I2,r012Õem
af! escolas

industriais.

As escolasindustriais.~cÍ~~v6t5ó
..:rat~'nd~~'~-iÇiél;~intnrfsS~'s
do trabalhador.,
real[zando
a aua ' preparação pro f'Ls s í.ona.L e· a sua
formação humana.
.
Preparação profissional
~ o f.:rmação humana, são, pois,
os objeti vos f'und amenta í.s da escola in'Íustrinl,
para o qua L ccn
correrão todos os agentes utilizados,ipclusive
os exercícios
fi
sicos n['~s suas diferentes
modalidades.
Tudo o que possa concorrer pr.r-a dificultar
ou entravar
a pr epa~ação profissional
dever';
ser barrí.do ,
Na Educação Física
G pr-e cí.ao ter cuidado não [(:pena
par-a ev tc..r formas de trabalho
que preju4iquem a f'o rmaç áo profi'
sional,
fias ainda selecionar
as que poe aam eo n c or-r-e r para a.L cançar., em melhores condições, êstG desider~tUIll •..
í,

2- O papel da EdQca~ão Física

na~
escolas
,
,-- j~dustriais-

A Educação Física
nas escolas Lndus t r í.aLs só poderá
concorrer para que os :;~bjetj. vos a que estas se propõem sejam
mais facilmente
alcançados.
Pod ar-Lamos resumir
o seu ];D pel a tr
itens:
. .

sisas

1)- suscitar,
desenvolver
e aprimorar as qualid.ades f
do educando, estimulando o ~uncionruilento de seus 6rgãoG;
. 2)- desenvolver

excepcia.nfIlmgnto oert,:s qua.l.tdades pe
da pro;flssao CSC.01hÜl.aexa.g em vpaz-a
maior,

co-csomã t í.ca e que a natureza.

um.rendimeiito

de trabalho

3)- dar ao organismo UIU8. compenaaç âo @e modo tal que a
sincrgias
solici t ada s durante o trabalho
possam obter para
oi
9lJU8 músculos um relaxamento
ad cquado e ·outras, cuja ~olici ta
ção foi quase nula, sejam conv ení.errt emerrt e exerci tadas de mane
ra a evi tar a atrofia
dos eLemozrt os componentes.
í,

-2Em.c onacquêncí a , os prográIDãá"é de Educação Física para
comportarão
duas 'partes
distintas:
a pritodos os alunos,
com o objcti vo de .Lh ee assegurar um desenvolvimento
harmonioso, cóncorrendo para o porfei
to equ.ilíbri o morfo-fisiológic
o de seus or-gan í.smo s; . o a aegunda t
destinadaespecific
amen te a ca da grupo, procurará
eomp onsaros
inconveni en tos da ~ . gição .do trabalho
o cxp l or-ar qua Lí.ôz dc s excepcionais
exigidas para o melhor desenipenhê das 4~iv.[dades pr,2,
fissionais
escolhidas.

.aa escolas
industriais
m eira t;;o::cal, comuma

3- Car8cterísticas

de uma. ficha· biométr:j..ca
objeti va+

A primeira

condi c50que

uma ficha

bio:métrica

deverá

sa tisfa~er
é ter 5j'S.~'iÕ;Ug~i~J.\.,~~~~,j3li~C;h~~il1~il·~
92\ra o fim a . que
ao dcs t í.na , <Pr..::enchlda .essa exa genc i.a fundamental,
devern aí.nda

satisfazer

ao seguinte:

.

a)- co~tBr elementos básicos,
indispensáveis
para a
formação de um pr-cnto juizo por pa r t c do médico ou profess.or de
EducaçEo Física;
.
.
b)-:- ser de fácil
manuseio, t.an t o quanto possível
sem
dobrae que a dilacerem com facilidé?cde, permitindo ser guardada
nos arquivos. com enonomia de espaço;
c)não apenas

pennitir
o registro
de vários
exames sucessivos
um ou dois como. ge ra Laont e acontece;

e

o de

d)- facilitar
b entrosa~~lto
do trabalho
do m6dico com
o do professor
de Educação Física,
a fim de que ambos possam me+
lhor eumprir a missão que lhos ó.otribuidn.
1"

Na nos 82. opinião,
2, fi cha quesati
s.fzaz.e.ràs exigênc Ü,-,.
. acima espeeiJi1icadas poderá's er eo:q.siderada Uma boa -ficha.' Interessante
s_o nos afigura r-e sea Ltar que os d cpa r tamerrt oa 'm6(lieos
dos colégios,
d e um modo geral,
e stão mais preocupados é~ fi.har
os atletas',
em subme t ê=Los a um exame Lrri.oí.a L, algumas vezes aió
rigoroso,
do que em acompanhar e corrt r oLar- as suas atividades
desportivas.
Realizam o exame inici81
e depois nem mais tomam
conhecimento do que se .J;iª:i!r'ã. GOro o a Luno , até queêste
r-c oor-r-a
ao médico por tal ou qua Lmot Lvo e, então 2, sua ficha é d os ontr-an 'hada idos a r qu.í.vos , Temo.s Eep2,rado o orgulho com que certos mó';"
dicos,professores
de EducaçabFísica
ou diretores
exclamam:
- Todos os nossos

alunos

estão

fichados.

ou
Aqui-nenhum al:L"noi.~~ia

a Educaç âo Física

sem ser

fichado!
Eles pensam que basta
. rem de qualquer respon.sahilid&de

4- A imRort~..nciae

os objetivos
co. ]22ra a Educação.
Física
-.

m.s

fichar
oa Luno pa.r'a que se exone
posterior.
de umafiçl'k'1 biomótrica
escolas
industriais- .
~

específi

Se' as f í.na l í.da de s a' que a Educa]ã~ Física' se propõe nas
escolas industriais
são distint8.s
das a que se referem as escolal
soc:3lldári2,~, ~vid_ente se t ?rnu' q~e as. ficha s, par a e s t ae , não p?darao acr-vi r aquelas.
ObVlO sera, p01S, -enC2,recer a lmport2'.llCla
de uma ficha biométricapara
as escolas industriais,
de modo
a
bem servir
aos obj ct vos pr ópr-Los desta, que tanto diferem' dos ü:
escola seclli~d2ria~
No-ensino industrial
oxiste a diversidade
d
cursos que não se ªpresenta
no ensino secundário,
a posição em
-que os alunos permanecem a maior par t e do tempo não é uniforme c'
í

-3mo neste, além 'do que sur~"'m exigêncins
qualidades
PSiCOir6nlt1
M.D~.s.
5-- Os' dados ind iSPEn.S8veis
se devera 2]2resent.ar é\
O art.

específicas

c as caractcrís
icho. biometrica

quanto

~g

ti cus própri as com ne
d)l8scola industrial.

26 da Lei Orgfulci2 do Ensino

Industrial

e at abe+

Ieee:
,
"Art. 2?)no eap i tulo anterlor
guint4s~
a)-

Os ~lunbs.regul8.:res
dos ,cursos men?iolJados
serao obr í.ga doe. as pr át Lca e ed.ica td va e se-

educação física,

e um .anos e que será ministrada
dade,

sexo c trabalho

de cada

obrigatória
até a idade de vinte
de a eôr do com a e condições de i
um";

Vemos que a alínea a eS1)ecifíca,
entre outras .oisa~
que a Edu.ação Ffsi co. será ministradD: de a côr do com os condições de trabalho
de cada um, prescrição
que, naturalillente.,
não
existe para o ensinos e cundár'L o.

t,

I"

Os dados indispensáveis
da í'icha de Educação Física ~
dispostos
de forma conven í.on t e deverão ser os que figuramnomo
d@looficial
'para o ensino aecundár ío , adaptando-S6 os títulos"Ginásiolt
ettColégiol~ para as ordens -d.e en aí.n o previstas
no ar t ,
6 da Lei 0rg~nica do Ensino IndustriD.l ,pli'Irágrafo
lQ (ensino in ....
dust~ial
báe í.c o y onsino de mes t.r-í.a , ensino a r-t esana L eaprenélizagém) e 2Q (ensino técnico e ensino pedag6gic o ) ,respectivamente.
Além do ciclo,
grau. o turma, t orn a-s e necessário
discriminar a categoria
profissional
do curso e os grupos a que per
tence (A,B, iJ ou D) para aginástica
de compensação e (I,II,1I1eIV) para a exploração de qualidades
psico-somáticas
•

.. .-:.

6- Leitura

.

,:,

_I1ISugestÕ':';8pa r-a uma f'Lcha de c orrtr-ô l e médico ....-desportivo
,clubes'de futebol"Inezil
ponnB..Marinho-.Rio1946

~'.

,?.

•

-".Lei Or-gân LcQ do Ensino

"

.,!,!.

1ndicada
pu ra

••••••.

Endus trialt'

-"Ficha de. Educação Física pi:::ra o ensino se·cunds.rio- Modelo oficial
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d a Educação
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Ponto nº 8- A Educaç50 Física

Inezil

em relação

~enna Marinho

às aptid~eB

e8pe~iai8

. do educando.

Sumária
1- Conceitos de aptidão e de capacidade
física.
2- Diagnóstico
das aptidões
individua.is.
3- A importdu.cia da idndc em EdlJ,.caçãoFísica:

aj- ~.~idade civil;
b - idade cronólógica,
c. - idade fisiológica;
d - idade mental.
4- A maturidade
e sua relação
com a complexi dade e intensidade
dos exercícios
físi&os.
5- A importância das condições morfológicas,
fisiológicas
e psi
quí.aa s na orientação
desporti va ,
6- Leitura indicada.

1- Conceitos

de aptidão

e de c8.]2acidade físicaI

p

,.

Aptidão f í.e ca diz-se das possibilidacles
naturais
do
indivíduo,
anquarrt o a capadidade física
está repr esent ada pela
facilié.ade,presteza
e segllrélnçél tom que o indivíduo
possa mobi
lizar
8S suas
fôrçEs e 8ptidões,
nu exercício,
nos jogos ou nos
desportos.
.
í

,.;,"Capaéidade física

= aptidão

física

-\l treinaúlOnto.

Assim, suponhamos dois indivíduos
~ e B. O primeiro
tem uma a p t í.dfio X que avaliaremos
numéricamenteem
5 e o último
possue Q D1Csmaaptidão em grau inferior,
isto f! t 3. Ocorre que
B dispõe de um grau de treinamento
que calculamos em 6, enquanto
o de A nâo passa de 2. Ora,
as suas papacidades
re rão expressa
do seguinte modo:
A: aptidno
B: aptidão

5

+ treinamento

3 + treinaüento

2

=

capacidade

6 ::::
capacidade

7

9.

t importante esclarecer
que existe
um limite de possibilidade,
o qual o treinamento
nâo podar-á ultrapassar,
limite
6.§
se fixado pelo patrimenio hereditário
de cada um dos indi vf duos
Iii:Óbreos quais vai agir.

,

Imaginemos agora - e ~sse fato é muito comumporque a
maior parte dos nossos t6cnicos desportivos
qua e e nada entende
de peí.co.Log.ia ,genética
ou bi o t í.po Logí.a-. dois saltadores
em 0.1tl
ra, com as seguintes
caracteristicas:

-2A- Longí.Léne o , grau de treinamento
B- Brevilíneot

treinamento

o
'""._ •.••..

'J'-"'~":-;-(','(

de 1,70m..

~,:

segundo ultrapassa
cnquan to o primeiro,

nulo;

excepcional.

o sarrafo
com facilidado
à altura
atualmente,
não vai além de 1,40.

O Lnd vIduo J" inicia
o seu treinamento
e, pa,ulatinamGnte,melhoI'§ 8S suas nper~ormancesn,
enquanto B1 por mais que
se esforçe na o e orisegue ir além de 1,75m.
Fi~•.a.hmente, A gua La
a a L'tur-a conseguija
por B~;e pouco deppis a ul t.r-apasna , chegando
.• om a .cont í.rruaçáo dos treinos,
aI, 851}l., onde finalment e esta cio
na~ E, frequentemente,o
t6cnico desportivo
fica sem saber por::
que Be,z.ãoBfoi alcançado
e ultrapassado
por A, que era um novato
e ...qt.lal o motivo por que A, cu j cs progressos
eram notáveis"
e s t a ..•
eí.onou em l,85m. e, por mais que treine,
não meLnar-a a Ifperfor-mance ",
Ignora que embos a t ãngã ram ao máximo que era pO'S sívél
explorar
de su.as aptidões
físicas.
í

.í
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2- Di2gn6sti co das aptidões

...

.- .,~ j~"

#'

Poderemos c8mp8rar a suposição que acabamos de fazer
com. o seguinte
exemplo:. dois veios de ouro, dos quaí s o primeiro rende mais que o s egund o , porque a sua exploração
atingiu
ao
limite máximo, mas o seóundo, que é um veio mais profundo.
poder6 dar um rendimento maior que o do primeiro
se também fér ex p'l.cr-ado até o seu lii1:i.ite cil[;~ximo.
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. .d d es . fi"
~ é- a
as a t 1Vl.a
-~SlCas', . a Sl. t uaçao
náloga o indivíduo
apresenta
aptidão para a Lg.unas formas de atividade, enquanto porá outras manifesta
pouca hab í.Li.d ado mot or-a,

C om re fÁ.....
erenc~a

:r: "4

"" r ~ '.'"
• <:).:.

r-

',~ :'- .)

i', ~

4.

:

5

~,"('~":i!" .

.)

A.

As aptidõeslocolilotoras,
que se identificam
em SUB for
ma maí,e pura no atletismo,
ginásti ca e desporto
de uma mane r-a geral foram estudas nos EshHlos Unidos principalmente
por Brace,
que se dedicou aos testes
de aptidão motor, e' Regeas que denominou os seus testes
de "testes
ddaptidão
f!sica".

-e-

'"
.~

, ..•

~~+»

1"

í

~,

~.

;

<.

~
.i :

f

<:'.J2tidões podem ser determinadas
pelos testes'
psico
10gicos,
que sao meios - de avaliação,
diferontes
dos tes'celijl J?ed"ã
g6gicofu que 850 meios de verifiQação •
.
A ceda indivíduo
corresponde
um determinado
número de
aptidões
e .í.na ptidões
especiais.'
Assim, rias e Laascs e.scolares
é comum~ermos- a l.gno s manifest8rom certa
pr edileção
por determi
nadas matérias,
onquarrt o consí.der-ara outras
essencialmente
desagradáv:eis_
Em conse'quência,
apresentam notas mais elevadas naquelas do que nestas.
.'

f ."t '.

i,: '

\:

i,11o.i
vi,.uais.

As

•••. ",--

"".r
~~....... ..•..
.:,.

;- ,~~

-,

l~a falta
de um ins ti tuto de pesquisas
sÓbre assuntos
relail:li vos à E-étucação liYísic2., parece-nos
que a Divisão de 'Educação Físicu -poder í,a tonnr a si oencargo'dG
realizã-la,
uma vez
que dispõe de escolas
especializudas
que, a dmí.n í.s t.ra t í.va e técnicamentc,
lhe estão subordi~2das.
Clapar~de nos ensina que ~ste
o de estrutura
as ap't í.d ôe s , :E pergunta:
dões co:nsti tuem todos autónomos,atê
que
outras, a té que ponto são arrt agón.í s t as ,
E coloco. sob ~s cinco títulos
seg-uintes
respeito,
es t ao ou têm estado em voga:
ô

.,r'

.-

~ ~,
.

.,

•....i..::l

,--

.

L.

-.:."".

nio

~. "'"

.•.
;,~~,~
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.~ ~.

:;

..

problema se relaciona
e em
"Até que porrt o as aptiponto dependem UI!laSdas
80 exc Luem müt.uament e?-lI
as opiniões
que, a ~ste

Teoria das compens ações : TÕda superi oriC_aele .cm um dom!
se paga com uma in:'::erioridnde
em outro.
Teoria

da indep end ên cí.a geral

(Tnorndilte)-

O e-spíri to

~

-3não ~ mais' que UIDf', cc Le çâo heter6cli
r-ém , independcnt os.

ta de El,ptidões juxtapos tas ,p.2,
' '

Teoria da indpendênci a parcialEste teoria,
que faz
lembrar a antiga doutrina
das ":faculdades da 110011,
postula
cer
to númer-o de aptidões
(atenção,
obssrvação,
razão, disoriminação
atc. )cada uma' delas guiando Ui'"D. g r r.po de operações especiais.

"

, "
Teoria do poder c en t r-a L- O espírito,
em t~das as
suas
maní.f'e s t aç õe s , se acha na dependência de uma ca pac Ldade ce~tral,
de uma intelig13ncia
geral,. cu j a a diferentes
ap t.í dões nao s ao mais
que Ii1anifestações
sua a,
Teoria dos dois fatores
(Spearman)-: Teda aptidão é
o
resultado
do concurso de dois f a t or-e s r um fator
especial
e um fa
tor central
geral.

, .... ~,
!!

E Claparede
•

4

"

•••

'

.

.
•••.

iol.<IO..;.';

•

~:

"

r;
"

"
te-

ri ~

,

o seguinte

comentário

_I! Seria
muito intere;Jsante
também determinar
em tue' medida as correlações
intra-ps!quieas
.var am com a idade. As diferenças individu.ais
são maiores na criança ou no adulto? Os La doq
de afinidade,
ccntraem-se
ou relaxlli~ quando a criança .resce?
Po
der-se-fam "multiplicar
as questões deste gên(:?Í'o. 'Limitemos-nos ã
notar quanto o professor
primário
está bem colOcado para,fornecer ao psico16go documentos útei s à ao Luç âo doapz-o b.l.emas de coÍ''"\'"
relação,
visto que ele tem enseJo cesegllir simultâneamente
o es~
tado é os progressoes
de grande númer-o de aptidões
diferentes
:
aptldão para o cálculo,
mem..5ria, caráter,
atenç8:o,etc.
Encontra,
ria já certa quantidade de ma t ér í.a nas notas ~ue atribue
a ~eus
alunos duranlte o ano nas diversas
disciplinas'
•

Se o professor
primário,
como diz Clapar~de,
é o mais
indicado para estabelecer
o grau de e.orrelação
entre' grande p.v.mc
ro de aptidões
diferentes
exigidas
do aluno na escola primária ~
o professor
de Educação Física não fica atrás,
no que' diz raspei
toà
aptidão física.
A-pesar' de muitos d~stes profess~res
faze=,
rem ,constantemente
comentários
ebre as provas de eficiência
físi
ca a. que estão obrigados Os alunos dos e a t abeLecí.men.t cevde eusi=no secundário,falta-lhes
sistematização
nas ob,servações e ê Les
não cons e gu eme xp Lorar- o magnífic o, campo de que dispõem. E aqui ,
. uma.vez, se f az sen t a' r , en t re nos,
'
. ~.
.
IDalS
a rP. a lt a d e uma a.ns
Glt Ulção par~ pesqu~as
~m Educação Física.

3- A import~cia

:..

o aS.suntocom

í

J-

i.

encerra

da idade

em Edueação Física

A idade 6 a duração ordinária
da vida; número de anos
de alguém;élJocadu
vida com refer~ncia
a certos
fins ou 'atos ;
cada um dos gra\J.s, m.ais ou menos, distintos,
que a vida humana atravessa;
isto é o' que os dicionários
nos ensinam.
li idade se t.ornaum fator importante
na determinação
do valor individual,
porque, como assevera Faria de Vascol'icelos,
Q realizaç~o
de certos esfOrços,
a prática
de certasatividade~,
o exercício
de determinadas
ocupações, não devem Ser aconselha.das nem permi tid,as
sem levar em consideração
a idade. Insiste
êsse a ut or: em que os - dados referentes
aos caracteres
físiBos
in
clividuais,
ao seu desenvolvimento
às possibilidades
e recuros,
são sempre referidos
à idade, expr ss aa. esta em terúlos cronológicos- anos, meses e dias.

,

Mas ~sse ia tor poderm ser cona í.d er-a âo de diferent es pog
de vis ta • '
a)- Jda..âe civilÉ à que resulta
do registro
civil,
que
muitas
'vezes
naG é verdadeira
porque o registro
se ~az ~om ví .
Cl0S
e onu s s oe s ,
tos

·-"4

,-

,

-4....:~

I

•

li/'

,
b)" I§ade crcnolór;ic a- É o t ercpo de vi da do indi v Id uo
isto é, aquê I c que va
desde o momento do na sc í.merrt o a té a data
em que foi 'te mada .no.rmaísrcont e coincide com a i0.ade civil.

_
"

í

~;

,

_
c)- Idade fisi':::l')f;icaEsta tem sido o tabú da E'ducnçao Física;
pretende-se
que exprima os sucessivos
estL1d.ios de ma
t.ur-Ldaôe indicados
por f'a tor-e s diversos,
tais
como dados de nntü
r cza f'uncí.ona Lr erupção dos dentes, modificações
expe.r Lmerrt ada a7'
.pelos órgãos do corpq, a pc r-ecí.men to d e pc Los j e t c , ,1:..1oxisCar-r oL
. .', com pr eça aao
'" ,<1 1.
'd'a ao f" J. 81
. 1.t
. ti se.
e r arrna que, para d e t errm.nar
·ugHt
ria necessário
descobrir
um f en ômeno de na tureza fisi81óe;;ico ~que
evoluisse
por teda a vida e que fesse suscetível
de ser medido

".

,b'.

~ t:

,

••

J

1'"

":s:

d)- Idade mentalA idade mental representa
a caEaci
mental geral, deum incti víduo J medida por t es te, na ocas ao em que o teste
Iõi a pLã cado , em o ompar-açà o C8Ulcrianças
médias
de diferent es idades.
Ixpressa,
porta~t-o J a m t ur dade mental de
uma cr-í.an ça naquele momento t em relaçao à media::. daw -srie.nças
C8ma mesma Ld a ôe,
~ .í.rnpez-tanf e ressaltar
que a cara cidade mental se cee erivo Lve, ama dur e ce , e o fé,to de UIIk'1 criança apresentar
agora um quociente
Ln't el e ctua L .aa Lor- do que outra,
não significa
de 'modo algum que atingirá
maior capacidade mental que esta outra,
quando a Lcança r a .í.d a dc adulta.
da de

í

í,

~,

-

"

.,

"

Classifica-se
ncr-maL, quando , por
a nc e e 2. sua .í.da de
quando 2. sua Ldade
mental corresponc1er
quando a sua idade
da d e mental equivBler
a

-,
~';
!~

como
oito
mal,
da.ô e
üial,

.~
;
«Ó,

4''!

: ~

lliua criança,
quanto à sUa idade mental,
exemplo,' a sua idade cr onol.óg í.c e , é de
ne nt àL também de oito a nce j C(;TilO subnorcronológica
sendo deoi to anos, a sua i ....
8 seis
anos, por exemplo; como s upr-anop
cronológica
f(jr de oito anos e a sua i-·
de nove anos ou mais.

.r

Peter Sandiford afirmo que o creSCic.eilto mental
dos
bens dotados é, mais rápido e mais prolongado. que o. das crianças
normais ou meôí óor cs , ilus trando tal a sserção com a curva ~?Y1
<do
cresciment o mental dos subno rma.í s , normais e supr anor-nais.'
.
A avaliação
da idade mental, por meio de testes,sur
giu em 1905, na primitiva
eaco La mé t r-í ca da Lnt al Lgênc a de,Binet e Simon" mais tarde por
Les meemcs 8,perfeiçoada
e adaptada
por gr2.nde núme r o d e outros p ea quí.euô or-ea a eada meio s oe í.a L diverso,
Por meio d.êa s ee t.os t es , um pea qu &rldor poderá a,firlIJB.rse
a criança
está a companhando a gra nd e médio das crianças
êe sua
Ldade , se está a ba í.xo ou acima dela •
í

ê

í.

. Quociente de intelig~nciaO quociente
de inteligênc§ obtido dividindo 'a-idade
mental estabolecida
eem
OS testes
pela idade re-al ou cr-onoLóg.í ca , ambas expressas
em m.Q
ee s , e., uu l t pl.Lcandc -e e o resultado
por 100.. Quem priil1eiro imaginou o quociente
de inteligência
foi Stern,
cabendo' aos americanos,
especinlmente
a Termam, a sua vulgarização.
O alcance
prátiCO do Q. r. é de grande
r-eLevân cí.a , muito embora Fi Efron con
sidere o processo artificioso.
.
cia

(Q. I.)

í

'-> i'

.
-",.:

..•.

11utilidade
do quociente
d.c LrrteLí.g ênc.i.a depende de SUL
ccna tânc í.a , de a no para ano, s ob condições ordinárias
de vid8.A
respeita
dessa propriedade
Gates nssim se ill8nifecta:
"Se o Q.I •
se cons er-vaas e constante
ou quase ccnc tarrt e , sob ct'0ndições normais, seria útil
de dua s man eí.r a s r indicaria.
a velocidade
do d.Q
senvolvimento
menta~ no futuro
e expridiria
o. mentalidade
ou i!l
teligência
relativa
de uma pessoa.
Um Q.I. de 100 exprimiria
que a cap ac Ldude mental da er-Lança provavelmente
se desenvolveu9
desenvolve-se
e continuorá
a desenvolver-se
em velocidade
média.
Um Q. I: de 120 significaria
um d cs envo Iv í.merrt o 20%;ma:ig~ rá,pido'
um Q. r. de 75 expressaria
um dea envo'I vimento 25% menos rápido que
o de s env olv imen to médio. Se o Q. r. se mantivesse
a~roxil11adamente c ons tant e de ano nar-a ano" exprimiria
a intelig encia ou fal-

-5ta de inteligência
relativa
de um indivíduo.
Aas.í.m, independentemente da Ld a de, um Q. Iodo
100 significaria
vivacidade, f Loxibilidademental
média- ou seja o 'CluefÓr a mentalidade
- aopas
so que Wl1 Q. r. mais 'aL to indicaria
eupe rí. or Ld ad e a éste respei':'
to e um .w.ais baixo, inferiorídade".
. C 1a s
li.

,.

Ac íma ele 140 ...

.,.

intelectual

r.

Q.

.:

do quociente

imaginada

por

é a s cgu Lrrte e

stern

"':J

"'"
sa. -f'1 c8çao

Classificação.

Perto de genio ou g~nio;
120 e 140 ••• u ••••••••
Inteligê1cia
muito superior;
110 e 120 •••.••••••.••
Inteligência
superior;
90 e 110 ••••...•.•••••
Inteligência
normal ou média;
80 e 90••..•....•.....Inteligência
rude ou embotada(dullness);
,
-entre 70 e 80.......•...•...
Limite de defici~ncia,al[,'u1Tlas
v êz e s
c Laas í.f'Lc áve.L como rude .ma s f r oquen
tement e debilidade
me rrt a L.
entre 50 e 60 ••.••..•.......
Debilidade
mc rrte L f r aca , cretinic
e.
entre 25 8 50 .•••••....••.•
Imbecilidade,
abaixo de 25 •••••••••••••••
Idiotia.
0

•••••

0_001;10

••

entre
entre
entre
entre

,

í
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e

matúridÊlde
dos exercícios

A

e sua re18ção
fisicos.

com a co ,,_plexidade

e intensid

ade

Maturidade
diz.-se do estado do indivídu9para
a aqu í.sj,
'çã) de certo cc nne cí.merrto (aprendizagem
ideativ8).. ÕU realizaçãO
.de determinada
atividade
física
(aprendizagem
mG'tora).

10.

i'arece-nos
qu e , a respei to, val, e a pena t rans crever
deinter8ssaüte
artígüpublicsdo
pelo Pr-of, Lourenço Filho
'1.1
R
.
BraSlOlra
. Le.í
d e E-aucaçao
~ ]T.1í'
, d a _eV1SL8
Slca (' pags. 4" a~. )

parte
no n!

.L

:

t-

..

ItIVIo.s,a descriç80
de observações
e experiências
sistemáticas,
como L1C.icamas, s6 r-eaLmence apareceram
com os trabalhos
de Gesell.
TIeve-se-lhe
o primeiro
eS~ld0 da qüestã_,como
a utilização
de que ~le chamou de "mé t odo d e corrt r-ôI.e de g ê.reo a'",
ou
method of co-twin contraI."
Duas crianças
g~neas, urrí vi telinas,
do mesmo sexo, fo"samen t e observadas
em seu ccmpe r-tamen t o por prazo suficient eraerrt e longo. O g ê.nco C (contrele
) nãÓl realizou
qualquer
exercício
até a idade d e 53 semanas, o gêmeo T (treina,~ento)
foi
'submetido a um proGrama de exercíc ios diários,
d ee de a 46 ª s emana até a 52 ª semana de vida.
O ob j eti vo dessa dif erença no trei
na.nsrrt o era o de cont rolar, experimen talmeüt e, a interdependê,cciã
'dos fatores
ma1imridade e aprendiza
em.
r-am cu í.daco

As primeiras
reaçõ;s
do g~meo T1 quando levado aos exercícios
escolhidos
(subir
pequenos degraus e sobrepor peças de
um br-Lnquedo ,' em forma de oubo s ) foram rela ti v amen t e passivas,n2,
c e s s 't aud o o a uxf l í.e do exp:e.i'irüentadar,
Depois de 4 aema na.s de
treino ,. ou sej a na 50ª s e.aa.na da vida, subia,
porém ps d eg.raua
COlÍl rapidez
e sem auxílio,
em 45 segundo s ,
í.

o outro gêoeo C, qu e não tivera exercício nenhum ante_ior, até a idade de 53 s emanas , depois de apenas 2 semanas
de
t.r e.í.naree rrt o vin~tMa subir a mesma série de pequenos d cgr-aus em
10 segm:~dos.
O :re~~_dimentodês'te g~Ül 00 C, era, portanto ,mui to s:9;
perior
ao d~ Lrmao , que havia recebido
treinamento
pcr prazo maior.
A r-aza o da super-í o.rí.ôade s6 poderia ser at r Lbu.i.da ao fato
de terem sido iniciados
os exe r c.f cf oe , para o g~meo C? com tr~s
Sail1anas mais de idade e, em conse.qu~ncia,
com maior maturidade
para a atividade
qu e se ;he pr-e t endl a en ai na.r-. Reeu Lba di s id~nti
r

.•

--6-

eos foram observados
h.s..

quan te aos

exercícios

de manipulação

com C]!;

o mesmo méto do foi utilizado
depois por strayer
na análise 'da relação
da linguagem
e do crescimento,
e .pa r-a a determinação da e f í.c í.ênc La -re Ia t Ivà do treinamento
linguístico,dade
pr-ecocement e ou não.
Os exercicios
com um dos gêneos começaram
c í.noo S emanas antes que com q out r o ( da 84ª' a 88ª s emanaLj a do
gêmeo de co rrt r-ôLe só se iniciou
na 8Sª semana •. Provas idênticas
a que ambos f or-am depois
ãubme tidos,
b em como a cuidadoso
regi~
tro diáriO do com.portament .• verbal de cada um, durant e toda a ex
perimentação,
revelaram .vantagens
para a g&1eo s6 tardiament.e
s~
metidQ àDS exercicios.
.

r-

- -_f

·f'-~ ~

As experimentações
que temos feito.,
para a aprendiza
~
de· operaç êe s mais complexas,
como as da leitura,
e escritaa.
ou ainda a que Las realizadas
por outro.s pesquisadores,
com a uti";'
lização
do processo,
que 'empregamos" têm 'dàdo idêntic os resul ta~
dos, isto é, tem revelado
que o exercício
com crianças
imaturas
teve que ser'~ulgado
inútil,
senão, nalguns casos,preju.dicial.
gem

.
~ forçoso reconhecer,
portanto,
que o exercício
ou'
treinamento
nos
nd í.vf duoe em crescimento,
e, de modo particular
nas crianças,
s6 pOd,erá ev í.den cf.ar- convenientes
resultados
qua n-.
do adaptados
aos seus níveis
de maturid ade- quer n.aque Les exercf
cios de ordêm puramente fisio166ica~Rara
resultados
em que mais·
interessem
a ti~idades
me cân í.c a s , que r nos que exíj aa maior desen
volvimento mental,
dé Tesíst~ncia
emocional ou de pnonta adapta~
ção social.
.

(

.í

.

,

I

'.,.

No domínio da eduoação física,tem-se
estip~lado
o rendimento de várias
atividades,
segundo normas de idade, o que não
deixará de índicar,
por c er t.o , o r-econhe c.ímen c e ger-a L dos fatos,
da ma turidade.
Ma;i;s partiêularmente,
nos estudos, da psicologia
'da inf~n.ía,
encontram-se
esta belecidas
indicações
das idades
em que, normalmente,
se tornam possíveiS
c ez-tos comportamentos
motores.
Aqui 'se dão,p<?T exemplO, algumas desaas indieações,colhidas
em nosso,meio:
.
'\

"

r

Lev2ntar a cabeça .• ,.; •.•
Seu:-- tar-se,
amparada •••••••• ' •••.
Sentar~se,sosi11ba ..•....••
o
o
Por- se de pe, amparada .••• o •• ~ • ~ •••••••••
~ •
Andar,com auxíliQ.~ •.. o ••••••••••••
~ •••
L~;
.Arldar, so s.í.nna . o .•
o o ~·o
o ••••
Saltar,
canI a uxf Lf o ••• '.••
Marchar, em linha reta, com r-aguLar-Ldade ; •••
Saltar
com os pés juntos "0 •••••••••.•••.••••.
Marchar, em c irc'ule ,-com regularidade
•••.••••
o

••••

~

•••••••••••
o

~"I)

-

,..

G.

~

'O

•••

••••

~

~

••••

•••

I'

6

••.•••••

~

o

••••

~

9.

••••••••••••••••.•

~

~

De 4 a 6 semana s.
De 16 a 18 semanas.
De 24 a 28 semanas.
De ~2 a 34 semanas.
De 46 a, 50 semanas.
De 60 a 64 semanas •
De 80 a 90 semanas.
De 112 a 120 seman?s.
De12G a 130 semanas.
De 160 a 180 semanas.

-t

;/"1,

Militas outras Lndã caç es pod eriam ser
tamentos relativos
~ apresentação
de objetos,
movimentos' das mãos 1 equilíbrio,
e t c ;"
õ

FísicaV

E sob o titulo:.
assim conclui:

"A import~i1cia

dadas p8r.~ eomporcoord~..naçao
dos

da questão
'

na Educação

"Como é bem de ver,as
relações
entre maturidade
e ex€r
cicio apresentam,
para a educacào física
na Lnf'âncâa , a Lguns as=pec-tos que não podem ser desprézados,.
quel:' do porrtio devi sta teo
rico,
quer d'o po.rto de vi sta prátiCO.
A noção da idade fisio16;.-'ica"
+al GO!!l.O
geralmente
a pr esent ada t- refe:re-se
mais' diretamente
a um rendimento
obtido em,
condições
pre-estabelepidas
de .exercício.
Traduz-se na fixação
,da cri térios,pelos
quais se apreciam espeCialmente
a férça museu
lar e a velocidade.
"

-7Mas a apreciação
de uma atividad.€
qua Lquer j par-a direção educa ti va, 'máxime na Lnf'ânc a , não se traduz a pena 13 em f Ôrça
'e velocidade,
mas na da capacidade
geral de coordenação dos movi
mentos, pree~são
e rítmo. ~ sabido que os músculos, atuam em pares
antagonistas,
e que, mais que a ferça total
que possam dar /impor
ta o seu mútuo contrOle ou ajustamento
das energias
nervosas
e musculares.

..

í

Parece comprovado que a f ôr-ça pode ser obtida pelo pro
. cesso geral do crescimento
e de conveniente
treinamento,
em cadã
i~ade, 'mae aquele ajustam.ente
d ep endez-á, antes de t.udoj da a condi
oe s de maturidade.
ç

t

Há crianças
gue apresantam
os músculos da reão· extremamente tensos,
quando vao escrever 1 por exemplo, e outras que s6
conseguem dar passos deselegantes,quando
em exercícios
de dança
Fal ta-lhes
não a .f~rça ou resistência
'muscular,
mas ~sse contrÓle que 'parece exigir' condições
de maturidade. específica.
E o que
aqu.í a f r-uamos em relação
a duas atividades,
bem c onhe c í.da s j pod e
ser ~stendido
talvez a muitas outras.
í

É claro c,éuea análise
completa do pr oc l ema, quanto
à s
rela-Ções entre exercíci os e maturação,
exi óiria,
como bem obs er-va Gessell,
a consideração
de todOS osfa tores que Lnt ev êm no
complexo' proc esso da aprendizngem:
a gradação do treino, condições
de como se o-pera o "condicionamento.
da a t'í v í.da de , o efeito
da
repetição,
a e condições
da mat vaç ão , ou carga emocí, ona L posi tiva e negativa
para o exercício.·
í,

.!

.~ certo também quen em sempre se:~á fácil
ext:;senlar o que,
em cada caso concreto,
poderá ser a br-Lbu.í.do à maturaçao eà aprcn
dizagem.
Nem ~or outro motivo, certos autores
como'Adams e Hum-phrey Ruerem vOr sempre, na ~apareidade de aprender um efeito
ge
ral do desenvolvimento.
'-Quando progride
a evolução bio16gica,-;
diz ~ste último autor,
os Complexos orgânios
são "capazes de res- _
ponô er , de mod.o cada vez mais delicado,
à a
mudanças externas,até
que surja uma àdaptação
din;!mica' para a complexa situação,
que
se ll;re apresent a. E isto é o poder de apz-enüer-" _. Para Carmi ....
chael,
em toda aprendizagem,
ha matur-açâo , e, em toda maturaçao
há aprendi zagem.
Esta maneira de vêr não invalida,
po r ém , a importância
do problema,
s,ue parece merecer mais aprofundado
estudo,
no,domIli
nio daeducaçao
física,
ou para dizer de modo mais abr-ev í.ado ,nos
amplos domínios da educação,
de que a educação física
.não, é apenas um capítulo,
mas, de certa forma, quando bem compreendida,
.
?ubstrato
geral.

4- A 1I!1portância
quicas

-C.

das condiçpesmorfol6gicas1
na orientação
desgortiva.

fisiolóbi..2..as
'

e p~i-

Con,forme já tivemos oportunid ade de apreciar
detalhrid!::.
mente ,i.'é p.eterminação
das cond ições mor-f oLóg íc a s , fis 10168ic as
e
psíquicas
se torna indispensável
no trabalho
de orientaçao
des norti V8 •
.4'

,
·Em a-lguns desportos
as cond.í.ç ôe e morfol6gicas,
aliadas
~s psíquicas,
têm Lmpor-t.âric í.a capital
como nos salt-os em altura
por exemplo; em out ros , como nas CD rridas
de fundo" o fator
fisio
lógico se impõe insofismávelmente.
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_ ..ItMeasvxing Motor Abili tyfl- D.K. Brace- Barnes-New iork-1937
- Psicologia
da Criança e Pcda.;o ..ia Experiment"é,ü"- Edouard Ola'par~de- Rio- 1940- 21 ediçio.
.
.-"Psicolobia
l:B ra Est,J.o.antes da Educaç âc" • .]i).. r. Gates- são Pau~lo- 1939~
.
.
-ttPhJsical
Capacity TQstin
the Administration
of Physicai Edu
c?tion"F.R. Roges- Teachers College- 1925_lfNovo Dicionário
da Linb'Ua Por t.ugueea"> Candido De Figueiredo
Lisbos- 4ªediç~0.
.
-"0 valor ffsico
do indivíduo"Faria de Vasconc e108- Lisboa-1935
-/lÂpontamentos sÓbre Maturidade e ExercícioilLourenço Filho- in
"Revista Brasileira
de Educação F::{sica"- Rio- 1944- nQ 1-.
-UTestes para a medida, do es envo Iv í.ment o da !ntelig@nciaBinet
e Simon.Th.- são Paulo.
.
.
.'
-liA Educação Funcional-li
Claparede- são Paulo- 1940- 2ª edição.
_-!I-Sourc~Book of the Ph í.Lo aophy of Education- Kilpatriclt-New
York- 1938-tiA prática
ela .medida pelos testes
e a contribuição
do m[todo es
tatítticou-J.
Maia- Rio- 1938'.
.'
-"LS~:tn:t~~igenceetles
vineaux de developpement mcntal- PieronParis ....1930-·
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Testin~"- PintnerNew York- 193~_
-"O pro blema da educaç a o dos bem d otados- " E. Plnto- Sao Pauào •
-uPsicologia
da Lnf'âncí.a "> s. 'Rabeio- São Paulo- 1937_Il}xb.catio:aal Psychologyll~ E.L. ~horndike- leachers
College,Burea~~of P~blicatiQns-1916.
,
....
lfPsychology gr-omthe Standpoint of the BehaTinistllJ. B.. Wa.tson
Li~pncott1919ô
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Revista

Brasileira
de Educaçio
D.Pos:tal 274- Rio

Fisica
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",~,.~~.~

'5Q Ci..lrSOde .1..perfei2,oamento s~bre Ed1f-ca2ãO"Física
,..,

Direção

Ponto nQ 9.,. -

..

e Aulas

do Pr-of , Lne zi. 1 Penna Marinho.

o método, sue co-e de Educação Física .•..Evolução histórica e pra.nc í.páàs -gerais.

I

Sumário

,

l~ Dados biográficos
de Ling.
~- 'Cara.cterísticas
do antigo s í.s t ena aue co •.
3--Evo1ução'do
sistema sueco.
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1... Dados biqgl'ificos
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. ~.trt

do JJine;.

O itealizador
do sistema ãueco do ginástica
foi Per
Ling, nascido om Ly.unga-S'\lecia- no ano de 1776. FOiprimeirarnente
mest-re darmas; abandonando a ca rr-c í.r-a mili tar para se â.edicar à
literatura
,torllo'u-se um dos líricos
rua s populares
de seu pais.
Irri cou=s e já tarde no e studo da ginástica,
na qual encontrou um
m-eio de regeneração
para a espócie humana, que, segundo a sua o
pinião degonerva de geraçã-=: em geração.
Consegu íu aj.cançar- a s funções de; dir etor de lns ti tuto Real de Ginástica
de Estocolmo.
Irí.ng , 80" contrário
do que se pensa, não de.i.xo u 'nenhuma obra escrita,
mas apenas idéias gerais,
concepções fundamentais
e nume
rosas preceitos
sObre a ginástica,
qUe seus discípulos
reuniram
e lristematizaram.
Ling morreu em 1839,portnnto,
com a idade de
62 anos, reprosentado
para o seu. pais na tal maã.s do que um homem,
pois é o símbolo em homenagem ao qual foram institnidas
as Lingí
adas, a primeira realizada
em 1939, e a segwlda em.1949, festa internaeional
de ginástica.
í

2- Caracteristicas
,de ac~rdo

Ling consideruua
com os diferentes

doap.ti~o

sistema

ginéstica
dividida
fins visados:

sueco-

em quatro

partes

,

1- Ginástica
podag6gica ou e ducati va- aplicável
~~ pe~
soas com o objetivo
de assegurar
a saude, evi Ear a Lnat al.a çao de
vícios e defeitos
posturais
e enfermidades,
desenvolvG~do normal
mente ,o indivíduo.
11- Ginástica
militarbaseada ha parte pedag6gica,
à
qual se acrescentam
os exercíci os caz-act er Is t í.caaent e mili 'tar-es ,
como o tiro e a esgrima" 'objetiva
preparar
o guerreiro
par a co1Q
car fora de comb.rte o adversário.
'
I11- Ginástica médica e ortCU2édica- ainda baseada
na
pr í.u.e í.r a , visa,
por intermédio
de certos movimentos especiais
pa
ra cada C&SO,eliminar vícios
ou defeitos
pos't ur-a s e curar cer=tas ~nfer~indades.
í

1V-Gin6stica
estéticatambém aproveitando
os hloyimentos da, gin8 stlc8.~ pedagõgic à ,-procura dos envolver harmonicamen te o
organismo fcompletada por a tividades
.qu.e emprestam graça e beleza
ao corpo, CÇ)illO
dança e certos movimentos suaves.

,.

-2Dos 9,uatro tipos de gin.ástica,
o q,uemais diretamente.
nos interessa
e a peda-g6gica ou ie duca't.ãva , base de todo 9moderno sistema sueco. Segundo a concepção 'fUhdamental,
os movimentos
podem ser c1assific ados sob três aape c t oa i

-

1- pelos

seus efeitos
sObre o f;h;se>lvolvimento normal dos
o r-ga o s . j
11- pe los seus efei tos correti VOt:> i
111- pelo grau de dificuléJ,ade
(da' simplicidade
à complex.í.dad e},
~

Em. todos

os moviment os h~ três

par+es

1- a posição inicial
ou de partid~;
11- a execução do moví mén to;
r11~ a atitude
final.

i""

~

A lição

tnc'onfundí-vei s:

.

do método sue co (o an t í.go ) comp.t;eendià tr~s

par-

tes :1- Exercícios

de ordcl1Íe
11- Movimentos gin~stlcos
111- Jogos. '
Par-a que se torne máis tácil
~l o 0,8
" , u~a, I"a ça- o d"larla:.
mod_'"

fo.rmanôo

de ma rcha ;
prbpriamente

um estJ.do

,
ditos;

compart,'üivo, eis

o

Iº- - Exercíc:iLos, de 'ord~m.
2º .- 'Exercícios
de pez-na e ou movimentos' prepa~~tórios
uma p-equena série .. Esta série se, decompõe asuí me

a)-

mov í.men tos d e ~err1a t3?
movimentos de ~abeça!
c)- movimentos de axcensaQ dos braços;
movimentes do tiConco pa.ra frente
e para
e ;..".movimentos laterais
d~do t r,onco;
f - movimentos outros de pcrnQs.

b)."

i..

trás;

Extensão da coluna vertebral.
Suspensõe s s iin1Jlese fáceis. 5
Equilíbri o.
-.,
,
~Q -Passo
ginástico
ou nmrcha
7º-: Movimentos dos músculos dortais.
$Q~. =ovãme n t oe -do s múscu.Lee aidominaiIJ.
9º- Movimentos laterais
do tronco. '
1 OQ- Movimentos das peràa s ,
112- SUspensões mais - intensas
que as do nº 4.
,
12º-Marchas
ou mov í.uien t oe .de pernas,
executado ..."> mais
'rapidamente
qUG os outros,
para preparar
os saltos
132- Saltos.
'
14º- Movimentos de pernas.
15º- MoviMentos respiTat6rios.
3!!' -

4º-

º -

gin~stica
restriçõe,s:

feminina

A

seguintes

I~ Evitar

era idêntica

à masculina;

com as

Movimentos muito acentuados
para trás;
movimentes que possam c onge s t-r onar- a

I1- Não realizar

bacia·

,

I1I- Abster-se

do trabalho

físico

duránte

~

a menstr~aça(

Os principai-s
apar eLhos utilizados
pelo 'mé todo ãueco e
ram·e ainda são:
.
,
"
" a)- bara move L para exercícios
de s.usp'ensãb de equilírio.

-3.b)- 8spa1d8~es

c}- cavalo
E'VoluSão do sistema

,:.1 •

e banco s~ecoi
de pau, plintos
e carneiros.

sueco

Um dos principais
sistematizadores
da obra de Ling foi
seu filho Hjalmar, nascido em 1820 c falecido
em l886,que imprnmiu grande impulso às id.éias de seu pai , desenvolvendo a gi..nás tica pedagógica ou educa ti va, o que lhe valeu ser considerado
o
pai da- gin8stica
escolar sueca.
-Com ê s t e movimento, a ginástica
es coLa.r ou h gí.ên í.ca disseminou-se
pmlas esc oLas da Suocia,sobre
tudo pelo a p í.o de Ellin jfalk (1872-1942) .Tn sper-o ta de Ginásti~-a'
das Escol~Js Llement8res de Estocolmo, criadora
dos 11Exeroícios
em forma do jogos e jogos gínásticos"
•. Graç as ao Major J.G •.T.hu
lin,
foi quebrada a rigidez
disciplinar
do tradi!cional
métodosue co , s end o ainda, com gr and e @"xito,introduzidos
os "contos ani
mados" (SCSS')CS historiadas)
, que cncon tr-ar-am grande aceitação
·
por parte das
crianças
sueeas.
Essa mudança tem profunda significação,
pois assinala
a passsg~m. da conc epção pur ament e anátomo-fisiológica
para uma conc epça o psico16gic_í:!8 social.
As.
associações
de 3inástica
multiplicaram-se~
, chegando, em 1950, a
cerca de 4.000, que reúnem 300.000 membros. Thalin e Holmstrom
impT,imiram ainda grande impulso à i3.in!cstica voluntária,levandoa ao :ar, e, em 1949, por ocasião da Segunda Lingiada,
assistimos
a uma d emonstra çjio levada a efeito
por 5.000 donas (lecaaa~ entre
as quais mUitas de mais de 50 anos.
í

õ

Na ginástica
femi~ina,
foi ~otável B influencia
de B jorksten
que alcançou a sua consagraçao,
por ocasião -das Olimpíadas de 1912, em Estocililmo. Suas idéias podem ser ~\i;sl.liJüdas na
prBocupação de que a t,inástica
traduzisse.
a harmonia corporal
e
espiritua1,sendo
o gesto não um ato pur amerrt e moeân íc oçmaa
a
expressão dos sentimentos,
a libertação
da alma opr Imí da no corpo, que, por essa forma se liberta:çia,
encontrando
a verdadeira
felicidade.
FOi nesse clima de evolução do smstema sueco que
os
dinaJ1srqueses JohannelJ Lindhard e Niels Bukh r-ea Lí.z az-ara suas im
nortan t ~s obras.
pr-Lmeã r-o, Diretor doLa bora t6riode
Ginásticã
áaUniversidade
de Copenhaguem, a pr cns en t ou as bases par a uma no..,.
va classificão-dos
eX8.l:'cícios físicos,
13ealiz8:Q.do ainda severa
crítica,
biseada
em trabclhos
experimentais,
sabre os exercícios
res,;;Jirat6ríos,
que contri buiu gral1de.~~ente para que os meSü10SftJ§
sem;?';::excluidos 'no moderno sis tema sueco.
Niels Bukh, fundador.
da Escolo. Popu.Lar- da Ginástica
da Ollerup (Insti t.ut o de 011erup)
criou a sinústica
básica dinamargcl:esa, substi tU.indo a ginástica
de posições pela ginástica
de movimento, tal como já fizera
Bjo!
i"sten no. parte feminina.

°

Dentre as influencias
mais·modBrnas sofridas
pelo sistema sueco está.a
exercida pelo Professor
de ;in{atica
do prõpri
Instituto
'de Estocolmo, o Capitno Klás Thorrenson,
com o seu livro IIAcrobacias e movimentos rá lidos e cxer cf c os de agilidadetl,
no. qua L se s enie a inspiração
e -às vêzes até a repetiçao
dos exercícios
que figuram na V parte da lição de Ginástica
de Niels
Bukh(parte atlética).
í

4-Ca:r:acterísticas

e princiEios

gerais

do moderno sistema

o a tua 1 sistema de ginástica sueca po der-á ser
pr-es entad o , quanto às partes
que compreen.de:
Ver qU2.dro na próxima página.

sue

assim

a

-4. , 't 1ca pe dó·
glnas
ag glca
ou edu.cativa
í

escolar ou higi~ncia
voluntária
de ql1arto
de elite.
de camp eona to
deexibiç~o
ou espetacular.

,~
Sistema
sueco

-r

ginástica

.

'

feminina 'l-.para mulhere-s, ou rítmica.
gí.náe t ca estética.

antiga

í

ginástica

militar

•

. , s t·a ca me
"d·1Co..
: g i.na
"
Há que acrescentar
ainda o formidável movimento deSíJOr
tivo da Scuicia, pais que se apresenta
com e ace pc í.one í.e valores'em diversos
de3portos,
notadamente o atletismo.
podem ser

Os objetivos
a serem a Lcanç ado s pela -ginástica
resumidos nos cinco intens seguintes:

sueca

IQ- Manter~:>e, se possível,
melhorar-a __
ef_:k·oi~hil.ai~:lÊun~r
ni~ndiL;dostó:c-gão§c;tHt ernos·,. c"especialmsnte0do& ólOgâ;r:aiz·(yú.}:cIl},a
t6 --'
rios e· respi.;r-at6rios;
'--..

normal

2º- Manter - e, se possível , melhorar- a mrbbili,dade
das articulações
e a capacidade IIluncionl dos músculos;
3º- Criar

o g~sto

por uma boa atitud~

física

e estótie0

4º- Atender ~s imposições da vida real e levar ~ práti
ca~ de um método econõmã co de mov í.me.rt o e repouso, por int ermédio
de exercícios
adequados;
5º- Alpm do d eacnvo Lv Lmerrt.o individual
e formação
do
caráter,
assegurar
o equilíbrio
mental, o-gosto pela vida e a a..,
legria do t r-aba Lhc , c darido aos exercícios
um conteúdo de inter&s
se e utilidade,
de maneira a torná-los
estimu1anores
e s~llicitQdd
res de prazer.
obedecidas

O l\t.lajor Thulin indica as seguintes
regras que devem SE!r
;:>e1oprofessor na aplicação
do sistema sue co:

Atender 80 rcspoctivodesenvolvimento
e articulações
-; .
b)- músculos?
c)- coração o puq.mões (s.i~stem.as oirculatório
d)- sistema nervoso.

dos:

1-

A- a )» ossos

B- Metabolismo

c-

Atividade

em geral.

sensorial.

,2- Atender

ao respectivo

1- express~o

1)-

2)-

e respiratório)j

da fOr~a:
ferça e poder;
resistêlfcia.

11- flexibmlid?de~
I11- rapio.ez:
1)- movimentos rápidos;
2)- reações rápidas.

melhorame,Uto do:

-5IV- ~g.i.lidade.

v- Contr~J_e:
1..)- da cc p ao í.da de de equilíbrio;
2)- do sistema nervoso em geral;

-~I- precisfo c cobrdenaç~o;
~~ ...
VI I - f
ao i ei ca ,
er-ma

ç

r

3- Atender ao respect'ivo desenvolvimento

da:

l)- vontade;
2 ) - en er;ia ;
3 - pr esença d f-> e spíri to, capacidade g.ulgadora e co rrtr Le ;
4 - coragem e oonf í.ança em si ;>r6-prio;
ô

5 6 7 !.,
8-

8uto-ocupaç~0;
auto-contrele e auto-disciplina;
vivacidade de es~írito;
carater e personalidade.
,

Os exercícios construidos devem o eu'car-tanto tempo
quanto necessário, mas nunca devem preencher t~da a lição. Com o
progresso do treinQ, e se a atividade e constituição do executag
te o p er-crí. tllirem,o n ümer-o d e exercícios de forma. deflrii-daserá .
red~zido, pEira'dar luge.r'a um maior número de exercícios d.e apl;h
caçao - tanto a os.exercícios de forma definida, como aos de aplf
práti a .(exercíci os de destreza e 11
cea" ,testes de
caráter giD8sticos e j030s).
"
ea

çâo

c

pe

r-f'oz-man

Os exercícios p-.r a alição foram. reunidos em quatro
grupos, sendo interessante assinalar, pelo qua dro q ue se segue,
oz-gan í.z ac;o pelo Major Jacinto Targa e pubLí cado pela "Revista
Brasileira de Educação Fisi ca "(nQ 75-76, png.17), as diferenças
existentes S"l. tre os eaquemas do .Ins t tuto de Ginástica de Lund e
do Real Instituto Central de Ginástica de Estocolmo:
"
í

Esquema de u~a Sessão de Ginás
t í.ca Sueca, segundo o Ma j o r Thu
lin,do a:institutode Ginásticade Jliund
•

Esquema de ~una sessão de Glriás
tica Sueca,séglli~doo Real Ins=
tituto Central deGinástica
de
Estocolm.o.

.lJurnção":
40 a

'" m.aXl.m.a:
r
..
Dar açao
45 minutos.

é

Omm,

a 3 min
de vivacidade,
estimula dor,es ~a' cir cu La âo
2º-Exer.. de formaçao de ordem e
di~ciplina(cortezia,e,iqueta)

I-IntrOâuçãO(2

l!- Exercícios

Exercíciosprepatarúrios(13m.
,-.J
lº-.i:!ormaçao
e aaudaç oes,
TI.'

tIOJ

-

ç

r'

lI-Parte principal: .
A)-Parte formativa(13 a 18mo)
<1- pernas
l-Exerciciosb- braços
,
c~ cabeça e pescoço
d- tronco.
2-Salt'itaItlentos~saltosno moemo
lugar ou salto~ preparat6rios
., ,.
( ...
lVl,2~es glnaS·Cl.casprl.nCl3-A't"d'
lX', LmerrtC f'o rma tivas ) ,exercíci os
de coordenação e precisão •

._-~-~

2~- 2,3 ou 4 ex~prepaiat6rios.

Exercício~ fundamentais(±

a)- exerclcios forr~is
b)- exercícios

15Xl1c. )

livres.

a)-Saltitamentos.
d)~ jogos {2 ou.3 paracrian
ças).

-

----r-

<;

-6-

B- Parta Aplicada(20 a34 m.)
Exercícios
fuüd.all1en?GaisB( +25m)
l-a,)-Exercíci
os de equilíbrio
a) -e~e.rcici os forll~ai s de apl1caem ,,ªparelhos.
';ao.
~
bo ) -exerclc:J;:.QS.e
""
d sus penaa~ o, B- 'b)- eus pens ao , e quí.Lf br-Lo, destrepoiose
e s ca Lada s ,
za(cordas,bar~as,etc.)
c)- exercíciosfoD:tais
de desenvol v Lmen t o ra bd om.í.ria s ~dQ:r~8:i8
'e La t erà í.s ,
2-a)-i\Iarcbas, jogosccmtados,d~
cas e aplicac5ts
rítmicas
b)-~orrida~
com'ou sem obstá
culos eu j cg os (eventualmen
.
te c ompota ôes },
~-a)- atividades
ginásticas
dif,
ferente~
das especificadas
acima A- 3b)- exercícios
com a ca\eça
parabaixo(caso
não tenham
sido inclui dos em o~trc exercício)'
'.
.
4-a)- jogos,exercicios
at16tico
d)-jogos
(eventualmente.
testes
de fleri bilidade
I
b) - ex er-c í.o os de aplicação.
, e)- saltos(cavalo,plinto,etc,)
/
)-saltos
livres.
-:
5-8al tos b l-sal tos em aparehos
(compara
) -sé'l tos e transpo si .
com B
ção de aparelhos (em
.~
torrentes).
.
II!-Canclu~ão
(2 a 5m.)
~ Exercí.ci os fi naà s (+ 2 Yfl.)
1- 1,2 ou 3 ex er c i cí.o s formati-,· a )» exe r cfc.i os julgãdos ne~essá
vos~se nedessários,de
cará rios-Cde descontração,deriv~
tivo~)
.'
ter física"illente calmante.
b )-Formação e saudações.
2- Para crianças,
um ligeirc
e
alegre
jOgo oq exerclcio
recreativo,se
se julgar conVe.ni ent e ,

~~--

í.

ç

"

í

.

,

~

".

5.:.....l'V[o9·:3'b~ de lição
Exercíciós

-

]3ra

crianças.

preparat6rios:

-

~
.l!or-úlSiçaoSaudaç 02S-

1•..
Corrida relaxada,
segu'ir o caminho do que está com primeiro
lu; ar.
2- Exer cf ce s com a bola, ensino de guardameta
com pequ eno s- lan
çamentos relaxad.os e suaves.
a)~ lanç~mento contra o chão,tocando
a bola com as du
as maos•.
b)- t.oraando a bola com a. mão.
c~- lança~entê .alto tomando a bola C~ID as duas inâoe,
d - d/OU lJocande a bola com uma 86 ilI.ao.
Exercícios
1- Carreira

fundamentais

A:

por colunas no lugar- e alinhamento,
qua t r o tempos
para a posi~ão de alto.
2- Posição de a~enção com braços em elevação lateral,
_
cr-uaando-so s na fr-ente do t r-oneo o sem uma pequena f'Le xae dos
joelhos.

-1-

3-

A mesma posição intcial.
Oscilação dos braços abaixo e por
diante,
abaixo e atrás,a
baixe e para ci ma .e flexão d o tron
co par-a - diante,
com uma grande flexão de âoelhos.
ra

EEtensão do tronce com oscilação
diante,
atrás e ao lado.

dos braços

atrás,pa
-

4- Posição

de a t-ençâo , ~otação Ia teral do tronco
com flexão dos. joelhos e palmadas no chão.

delado

a lado

5- Pasição

de a t ençâo , 3 sal to" no Lug.ar , Ao terceiro
salto
bai
x§r com a s ~pernas curvadas. e um pé na frent ee com ap í,o das
mao s no chao.
.r
õ

6- Posição de j oeLhce , com as mãos no chão. Insistência
tas.. 2 Tempos de flexão e extensão de b raçcs ,

das co s
-

7- DeciÍbito ventral.

Mo ví.me

Volta

to de corda.

rápida·par-adecúbito
-

dorsal.
,-

n

8- posição decúbito dorsal,etti.
Su.bida para ponte. Sentado per
nas cr-u.z ada a, Fle~6
da tronco para adiante
com "pequenas in::
si st ênc ia s •

9- Posicã.

decúb:Lto dor sal com as pernas curvadas.
Subida até
posição de joelhos,
braços pe.nderrt cs , Fle.xão lateral
do tr.oQ
co de lado com uma insistência
~ada três vézes (3+3). Terminar com ir.g.p'u.lsGe sub da até a posição de a t en ção com braços:"
em extensaQ lateral.
í

v

10- Pos í.çao .de atenção com os bràçosem
elevação lateral:
Saltar
no lugar.
Oscilação dos braços embaixo, cr-uaadoa na frente
ero tronco . Oscí.Laç ào para cima com palmas por cima da cabe
ça ,
11- Joposo

.

a')- Exercícios
b)- Passar-se
Exercícios

fundamentais

diferentes
~ base
a bola cantando.

do passe

da bola".

B:

1- Trave ~ altura
dos braç os extendidos.
. St>sp"msão segurando a
trave com·os polegares
por dentro.
OscilàÇão do tronco para
diante e atrás, salto profundo para trás.
2- Suspensão com polegares
terais
do tronco.

.para

dentro.

Movimentospendulares

lQ.

3- Plinto

com banco aproximado inclinado.
Carreira
e sal-to lateral
s ôb r e o banc o , seg,J.ídod-e s al, to por entre .as mãos e fi
cand2 em pé s ôbr-e o plint o. Baixar em equilíbrio
comrrux l To
das maos s ôbr c a barra do banco.
í

" 4- Salto-exercício

de aplicaçãoa)- Ta.."pete, front~l
+vol teia p§:.
ra diante até a 'posição de pé; b)....;Plinto com trampolim,sal-:
to de Hmgitude.
c )'- Corrida e vol teia aôb r-e o vlinto.'

5- Jogos de atenção:
Exercic ios
FOnllaçD

0-

finais

f

Sands.çõe s.

11

Jaime diz.

o

•••

1\

,

Hanz faz assim e assim •.

I

-86- Leit~~a

Indicada

ItGjillllastic Hand- BoQk"- J. G. Thu1in- South Sweelish Tnsti tuteLund- 1947....•.
"La I~ode:r::naGimnasia Sueca. - Desde L~ng has t a.i La Lingíadail-Ag_
neflo Lmet r-orn- Editorial
Sohlman- Estocolmo- '1949' .
-liA g.íná s t í.ca f or'mativa
- educativadoui;rina.-ll
LucienDehoux-R.
b.E.F.- nº 73- pág. 19-"EstlJ.do comparativo dos e s quemas fia s.essão de Ginásti'ca SU8r,8.
Moderl1s11-- Jacinto
F. Tar ..a- R.B.B.F. n! 75-76- 1'á2..17-"Gill~stic8.
Sue ca- Exercícios
-€D1 a par ehos e de destreza
li Curt
Johanson- R.S. E.F.- nº.69P~g.-35_lI Gimnasie s
Sueca y Danesa II-Celsó Enriquez-R. B. E. P. - NQ 48-P~g.
17-'o
-IIGinástic8o SU8CEPhi1ipe l~S8ié- Traduç20 de L18zi1 Perma
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2-

1- O Método TPrancês .(Reg. nº

72-

A:greciação

Geral.

Já tivemos ensejo
e ee tud ar , com ma.l ore s detalhes,
o
Método Franês de Joinvil1e":'le-Pont.
Aql,u faremos, apenas, uma El.
.
'"
ri
prec~açao
crera 1•
ô

1'.!"

~

,..

Â

1,..

Edu.c a çao F1Sl ca , de aoôr-d o e em o Metado Frnl1.ct::s,de e
. Ve ser ,orientada pelos prineípidsanat6m~::fisioI6gicos,abrange~
do:
li

1- a .c.;dv.cação 1{sica

eiementar

II- a Educação-Física

secv~dáriá
.

4 a l! anos;
PL1Q ertária

).- 13 a 18· anos ;

cal de30.s

IIr":" a Educação Física
35 anos;
IÍf-

(pubertária
(desportiva

de
e ~ost~

e a t-léti

a Educação Físic a feminina;

V-.adaptações
VI- ginástica

profissionais;
de· conserva,~.ão- ap 6s os 35 anos •.

d1.1CàçGO
Físi ca elementar e a secund,f.ria têm o seuciem sraus, 'na forma e eguí.n te t
..lº grnu- de 4 a 6 anos.
''1 9 (_~
anoe •
.
2º
grau- d·o 6 c."
elementar3º grall- de 9 2.11 an os s.
4
grau- de 11 a 13 CI.lDlOS.

·

A F

elo subdivido
Cilc·o

superior

(pre-pubertária)
.

l

º

4

li...<

-2""

Ciclo

\ 1: ?r~u- de 13 a 16 anos o
.....
2- ;:!,rccu-de 16 a 18 anos.

secundário
.

qua Lí.da de s desenvolvidas,
segundo o Método Fran,.;~s,
destreza,
têmpera de' cE~:táter e
harmon.íu das f'o r.na s ,
As

são:

saúde,

f r ça , resist~ncia,
ô

Beis são ns formas de trabalho
previstas:
jogos.,flexio
namentos, ex erc LcLos educa ti vos, aplic açõe s, desporto s ind.ividu';:
ais e desportos
coletivos.
.
regras

As

gerais

a

seguir

na aplicaçao

do Método são

estas r
r)- grupaillento dos indivíduos;
1I)- adaptaião dos exercícios;
1I1)- atracao do exercício;
IV)- veri~icação
pe r r dí.c a da illstrução.
ó

. seguint.es

Tr~s são o s tipos
1::B. ssagens:

de certificudos

2.) - do 4º g rau do ciclo
elo s ecundár o j
b)do lº g r au do ciclo
mesmo ciclo;
c)- do 2º grnu do ciclo
r or ,

previstos

el.ercerrt ar'

}!t\

para

r a o lº

as

grau do 'ci

í

s ecun dár-a o pa r a o 2Q grau
s ecund

é

r i o para

do

o c í.c Lovaupe-,

í

o

t re

í.namen t o físico

gera 1 "'cómporta:

;;.' oes
~
, Ed uc.açao
'" 1;'181.CEJ..
, .
(te
I). .,...sn.ç
11)- sessões de jogos.
111)- sessões de desporto s indi v dua í.s ,
IV)- sessões de desportos
coletivos.
í

,

TUdas essas
s õe s d e e s t u do.
A liç80

total

sessões

de trabalho'

de Educação ]física

"-

são ~repar~das

compreende 'três

por ses-

partes:

a)- sessão preparat6ria
com dur acfío de 2/10 da licão.·;
b)- ~iSão propriamgnte ,d~ta ,comodlE-UÇ80 de 7/10 6.0 tempo
da Lí.çao de educaçao f ís 1C a,
C )volt a à ca Lma, com 1/10 do tempo da lição.

A sessão pr epana t6ria
comporta: evoLuoôes e fle:x:i onamentos dê braç os, perm s , tronco, bombí.na do s, assimétric OE é a
caixa torática.
ô

A lição
em sete famílias:
tar e transportar,

prtpria.iilcnte. di ta a br'unge exercícios
gru pados
m-:.,r'char; trepar
e equi;Li'}rar-se,
saltar,leva:p.
correr,. lançar e a ta car- e defender-se
'

A volta b. calma corrt êm r mar-cha-lenta com exercícios
res'pirat6rios
,marcha com.can to ou assobio e exercícios
de orde-m.
ente

A lição deverá
e disciplinada
•

ser.:

continua,

.A duração das lições
:... 12 a 20 minutos
elementar (4 a 9 Enos).

para

variará

a L'ter-nada j gru duada ja t r ade:

os dois .primeiros

graus' do o cLc
í

....
3- 20 a 25 lll.inu.tos para
11 anos);

- 25 a 30 minutos

3Q grau do ciclo'

par-a 4Q grau do ciclo

elementar(9

a

el ementiaz'{d e

11 a 13 anos);
- 30 a 45 minutos
an

para

o ciclo

s ocundár í.o (de 13 a 16

os) ;

45 minutos

para

o ciclo

aupe r-i or- (mais de 18 anos)

. As sessões de jogos d evérão ter uma duração máxim8. de
45 mdnut os ; as de des por t o s individuais
de 30 a 45 mí.nut os e 2S
de desportos
coLeta vos de 45 a 60minutos para os jovens de cí.cLo
superior.
As pr-eacr í.çôe s higiênicas
estabelecidas
pelo Método
Pr-anc êa a-brangem: local,
horas de trabalho,
uniforme,
teruperatura e condições cLi.mat êr-Laa a , :p:ig.roterapia e fadiga.

o

2- Novas diretrizes

Método f'rancês

(Educac ão FíEca'

Despor ti

·va Generalizada~
a)-

Consi~~rações

Gerais-

Em 1945, após a guerra e sua terrível
lição,
a Direção
Geral da Juventude e dos Esportes
decidiu reunir
t(jdas as Federações Ei.:ópcrtivas Franoêse.s:- a fim de criar na França mTI Sistema
deEélucaç50 Física no qual os esportes
fossem mais dí gnamerrto repr-es en ta dos , pr-opor-cí.onando aos jovens f'r-anc es es uma jus ta com-pensação

das suas necessidades

•.

Essa tarefa, foi c onfiada ao Insti tutoNacional
de Es
que dispunha naquela épocã de instalaçõ es muito precária'p

portes

Mr. Baquet

foi

encarregàdo

,de realizar

essa

tarefa.

Em 1945, foi criada uma. SecQão de Pedàgogia Esportiva,
que Mr. Listello
tem a honra de diri:.:;ir juntamente
com doí,s 'ma.€;:
níficos
auxiliar 8S (Mr; Clerc e ]Vir.Grenn).
'.
HOje, sob a grande' compot ên c í.a do Sr. Diretor
do In,ê
ti~utoNacional
Je Esportes,
todos os p~ofessOres
e monitores
franc esee
docorpo decente do Instituto
t r-aba Lham dentro d ê as e
eap f r to .i.eaL no- desenvo 1vimento contínuo da idéia moderna
que
f'azem da Educação :Písica Eapor t.í. va ,
í,

Devemos tem em conta omov iInento instintivo
que anima
a juventude do mundo inteiro
e que a conduz ao ar 'livre
e ~ ati vidade esp orta va •
. Res í.d e , aí, uma observação preciosa.
O esporte
é uma m,
.n ifesta çao de vi da .que j amaí,s pode ser esqueci da , se não,qui"Ser
mos Lncó r r er-, em ~rro.
lHe comporta perigos físicos
e morais, ql;
do o.rí.un do : do desconhecimento
da sua u t Lí aa çâo , o esporte
cori"
tém virtudes ,porém, virtudes
que se aprendem.
O estudo cientíi
co dé~se fenameno social moderno, está ain~a po~ fazer.
Pensamo
como·tantos
outros;
que é possivel
utilizá~
10
. em benefíci
do bem-estar- das g ez aç ões futuras.
í

de

t por essa razão que elaboramos UM~ ~lano
Educação F
sica e esportiva
utilizando
como base os jogos.
'Esta f'ór-mu.Laq
parte de uma s? emula ção e .da compet í.çâo c ole ti va 1 elementar ,8
aplica melhor à massa, de uma forma generalizada.,
elo que, a peria 2
4 grupos pr í.v I Legda doa , Isso, frentretnalfto, não quer dizer que a .
bandonémos éS8es grupos e el.e c i ouados,
j

-4b )-C2.racterí

s-~iCGSdn Educacão Físi ca Desporti va

Umq vez dado a concepç5o psico ....
fisiológica
dos. exercí'"'r
cios que nos an Lma 1 a C.ffiitimos de ada Çl inf{lncia a emulação e a
c oncor-r-ênc i.a (competiçÊÍp coleti va ~ sob a condição de que se j am
observadas,dirigidas
B adaptadad
a idade, ~s necessidades
e às
aptid5es
do individuo.
As

~tapas

educação

do.

esportiva

são as seguint es:

lQ)- Iniciação
2Q)-

desportivageneralizada
da.
Treinamento desnortivo--generalizado
zado.
. ,-

ou especializa
ou especiali
-

c )» Finalidades
da EducnçãoFísica
Desporti vaEraças a uma ir •.Lc í.a çâo desporti va generalizada,
a cria!!
ça ou o Ln c.í an t e de ambos os sexos, aos quais se ~ell conh~cimç;n
to de si pr6prio e se permitiu descobrir,por
uma S8 emu.La ç ao j . 0..'quilo quelhe convinha e que era ignorado,
poder6. livrar--se
de
aua Lna ti vi C.ade ou de' sua indiferença
pelo esfÓ'rço físico.
p-

,

.

-

í

Encontrando interêsse
numa atividato
que tSeduz, ~le po
dorá ., 8;ui8:d.opor um professor
expe r-Lênt e , consagrar sua ferça moral·ao eco. E:. perfeiçoamento.
'lHe se-'Submeterá voluntáriamente
atOdns 8.~:_disciplinas
ou exer-c fc cs que lhe foram SUGeridos ou
detGrl;linClc~.)S
7 par a
o t enõcr' ,- graças 'a um trabalho
};X.'. cient e e assi
du o j uma VG_'ol-:ização da sua pessoa ou do seu grupo, ond
êle será integra-to emuma coleti vidade.
í

é

o êrro f und amerrta L de muitos educadores t em s do crer que
na iniciação
desportiva
Úllicamentedeva
ser considerada
a parte
fécnica e' que na Educação Físi ca exc Lus í.vamcrrtG o desenvolvimento físico.
í

o desporto, assim como a educação física, n-ão é um fim
"
de Iormaçao
~
"" e preparaçno"" para a vlda
,.
mas um melO
em gera 1•
Pensamos, c em efeito,
que uma verdadeira
iníci.ação despor:ti va {forma elementar de educação dosportiva)
der e visar :a real ização simultânea
ou sucessiva,
a trav~s do moyLü.ento corEo]'cl:

_ lº)- Iniciação h vida social e col~tiva,
po~ meio do
ôgo e da competi ção desporti va 01 emerrta r entre ~quipes(
Q)-,
Iniciação
ao e
pro.~ressivo
8
em rema
ção à idade e as póssibilidades
fisiológicas
da criança e ~o ~do Lesc ence ,
~,
, "" a
..•..
té' cn1ca,
'.
. t o e~
'
- - I'nlclaçao
18
a'o lormn o. o ges t o
3°)
c or-r-espond errt e a 11111 determinado
desport o.

j

2

d)-

sf'ôr

Qum~.do e por.9,ue começ~r

co

dos

ado

iniciação.
desportiva?
E pr eciso ser iniciada <em t em-a idade, ísto é, aos 6
ou 7 ance , e ob a forma .ô.e jego. De fato,
a necessidade
de t í.v;
dade se ap r cs orrta na criança
em forma de jôgo e no adolescente
e adulto de desporto.
Cl

á

,.., I1Slca
n"
A educnçao

-o. es)or

"" d.eve t er por Ilua
~. l'a1 .(
nao
de única a or ocur-a sistemática
exclusiva
dos indivlduso
físic;
men te bem l~õtado s.
Ela deve oferecer
oportunidade
para educa r :..
melhorar a todos,
Lnd.í s.t nt amerrte , Por essa razão a v er-âad eí.r a
competição e ducat-iva é a co upe t Lçfio por e qní.pe ~ 8. qual revela
er
seudesenvolviillento
as a tividades
e tendências,
cria bons hábi .
tos sociais
e morais, g r aç a s à ação do dirigente
ou educador b ei
avidado.
í

e

t'lva

-5-·

la)-

h vida social

Iniciaç~o

e coletiya-

A Pedagogia
em geral, quer das -di sc í.pl í.nae intelectuais
quer das corporai$,
individualiza
muito cêdo e qua8e exclusiva
....
mente b esfôrco'dos
jovens.
Dessa
maneira.
ao
invJs
de
desenvol
..,
,..,
,...;
~
ver o espírito
de cooperaçao e associacaof'LnaLa.óu de de uma ver
dadeira -edl1Caç20 humana - reforçamos a' predisposição
Ln f'a rrt il aõ
egocentrismo.

-

c:

A

da e da luta

iniciaçãõ
desportiva
pe18 vida.

Esta

to,
,~!

engendra

8

compreende a aprendizagem

da v1~

conjugação de energia s, durant e o j ôgo e o despoE,
alegria
e o p.ra z'ez- juntamen. te c om o e ef'ô.r ç c f ísicc

Marco ,Aurélio já 'nos dizia:
liA
ciência
x i ma mais d a 2, rt e ela luta que da dança-";

da vida

se apro
-

o educador deve agir e êduca r , pa ra que a rivalidade
seja
sã, franca e hone s t a , Ê nesse momento que deve intervir
para aj,!}
dar 8 controlar
os impulsos e os maus instintos.
22)- Iniciagão

ao osfôrço-

J:!;sta iniciação
deve-s e fazer d e uma maneira prudente e.
progressiva
e a vigil&~cia
médica se impõe obri6at6riamente.
Tr~
ta-se ,sobretudo,
de esforços
curtos,
tendentes
a solicitar
as
ql1alid8des de destreza,
ae velocidade,
de impulsó, de flexíbilidade, de equ.ilíbrio
e de coordenação.
Os esforços
serão dosados, fraci ona dos, ;,:;,1 t.or-na dos, isto é, cortados por "mcd era to s " d ee t í.na dos a favorecer
a recuper8
ção das fÓrças.'
'
-

-;

A partir
dos 10-12 an oa , 'c ertos indi v Iduce se dedicam
ins tinti vam ente, por necessidade)
e por- aptidãó
na t.ur-a L, aos eI?forços de reistência
e de f ôr ça , qus podem ser fisio16.::::,icament e
peri~osbs,
se nã08ão
limitados.
Nao ~ prsciso
proibi-los
sistem,,1t c ::?,"~J.Ol1t
e ,mas con-t;rolá-lOL e dirigi-l
os para não pr ej ud í.c a.r
o cre-scicll().'.Tt
o e a evolução dos indivíduo s.
.
í

3º)-

Inlliciacão
~
_

Técnica-

A aprendizagem
de uma técnica
ção,
.f'ô r ça de vcnt a de ,
movimentos que se cr í.a o
ter um rendimento eficaz.
é, um eaf'ôr-ç o pa ci.errt e e
e qu.í.s í.çao

n1ca pura

dos gestos desporti vos demonstra que a
precisa
de uma bôa concentração
da ate
:f: pela repetição
frequente
dos meSillOS
a ut omat í.smo sem. o qual não se pode ob··
Isto reclama muita persever~nça,
isto
t en6~

s6 arnrtir
de 10-12 cJlOS , aproximadamente,
começa a interessar
~s crianças.

é que

o

1

Aos que sno contrários
a esta aprendizagem e Lemerrt ar
observar quo , quanto mais idosos,
pior será' para aas:
milQ.r~u.llnatécnica
difícil
tanto se tratando
do b a s que t eboL, do
futebol,
d.a corrida' de barreiras,
dos gestos d.e Lan çar ou 0.0 .se
to.

é preciso

Em resumo, por uma bôa iniciação
d esportiva
generalL
da ou especializada
9 é possível
manter o inter~sse
dos alunos
criar a necessid.ade
do hábito do exercício.

-6Estes ob j etd vo s. s erfio alcançados no decorrer
sões di.1.. lições
que tem um: caráter n:ltidamente definido:

"'\

i,.:

das ses-

1º)A lição de EduCD.ç50Físi Ccl DeSl)Orti va Generqlizadu
dividide-se
em quatro pa tes corres~)o.úde:rido1i evo Luçao psico-fisiol6;ica
do indivíduo
e possuindo ev entu a Iment e uma predomint'tncia correspondent eàs necessidades
das pessoas à s qu.a.i.s se d es't
na.
í.

2º)- -A

~iç50 de Iniciação
Des?ortiva
Especializada
compreende um aquecimento, UIU· estudo ,técnico-individual
e um ie s tudo
de adaptação ao jÔgo de equipe.
"

3º)- A, Lição de treinamento
Desporti vo Generalizada
na
qual a intensidade
e a ~dificüldede
variam de acdrdo com o grau
de evolução dos 'atletas
compreende, com0 a sessão de educação desportiva,
quatro partes.
própria.
tas

4º)- A Sessão ou LicãQ de Treil1amento Es ecializada
aos desportista
s se destina
s competi çoes oficiai s,

lições

Nao é possível
c u j o esquema

. ç-'
e ) - Cl aS~l~lcacao

N

dar neste r-e sumoa s características
ali~s,
clássico.

é,

de s

..•..

d os exerClClOS' .

Para realizar
um boa educaçã~ des]ortiva
não é necesa~ri o fazer uma classific
ar:ão exclusi vament e fi sio16gica ,como
se faz até a gora; mas pci o':'fi si ológicai~sta classificação
será
cronol6-gica,
correspondêrá
à evo Luçâe normal dos indivíduo s 'e
e ompreenderá:

J'

to ,é:

12)- Exercícios

instintivos

ou naturais

a)- os ~ovimentos elementares
globais. correspondentes
às necessidades
objetivo
a liberaç~o
e a descoberta;
riais

b)- os jogos livres
intelectuais,
gímnicos
22).

ral •
...-.."

Os exerc}cios

e os. jogos,is

ou instintivos'
individuais,

ou diri~dos
e os grandes
preparat6rios

(jogos
jogos).

naturais
B
tendo como

mímicos,sense

ou de fOrrração corJ2o-

Ésses pertencem à gin8stica
ou c ultura
física
clássica
880 as necessidades
dos que indicam (apontam) sua predominttncia,
su a f o.rna e sua Lrrt enoí.dad e ,
St..laaç:ãoé estrutural
e de cons erva
ção d a forma.
T~mum o~jetivo
de obrigação e submissão.
-

;-!"~,
- -!~~

o::

Seu valor

j;

educativo

4

indiscutível.

:~~

3~)- O~ desportos

"

coletivos-

J

a)-

basquetebol,

h)-

tenis,

hande:b6~, voleibol,

hoquei,rugby

e po

10 aquático.
pingue-pongue,

pelota

basca,etc

••.

o

Ésses desportos
completam a aoc i al a.zaoâo iniciada
no decor
rer dos jogos', ~raças ao~espeito
~ regra e"a o adversário
(lei~
morais).
Demonstram a necessidade
da cooperação e da união para
alcançar
o sucesso.

42)- Os desportos

individueás-

Natação, atletismo,
nele c cmpr-een í.do s a marcha, a parelhos hal terofilismo,
desportos
que C. eaerivo lvem a persona lidae e
podem ser praticados,
Lnd í.v.í.dua Lce.rte ,

52)Os desportos
dd combateLuta (llvre
e greco-romana).
boxe inglês,
boxe fran .~s, cabo 6.8 gu,,,rra e esgrima, desp.:tos emque o homem está às
voltas ,ao mesmo t en po com uma f~rç~ física,
uma intelig~ncia
ou
um carater
que trata
de cominar.

,)

i, .'

DesEortos

6Q)-

,t.;-";,,,

ou c.e ,·~::terior.

'para o ar livre

Remo e seus d er va ôo s , ciclismo,
pesca, tiro ao arco.
etc •••. o,
í

desportivo1
--

.~

c:.

esquí,

eq!J.itação,tiro

O c amrrí.smo e" o' e s c ot í.a.no são atividades
de t..,rande valor
educati vo, mas q ue não podem ser consideradas
d es poc tos,
desde
que·não estejam. imhuidos do espírito
de luta e de competição.
Nenhgm jÓg'o, n enhum desporte
é completo; cada qual tem
suas vantagens
e seus .í.nc onv en en t e-s que todo educador deve c o nhecer.
í

para evitar
as reporcussõ~s
€v8ntLmlmen~e prejuài
~
ciais
de um desporto
que r-ecomenôamos
qu eo adolescente
seja iniciado especialmente,
desde o período eõ'colar,
na natação,
num
ce spor t o cole ti vo , no a t Le t i sm$ e num <....).88
porto de combate, depois
dos 14 anos.
O conjunto dessás atividadO-s
co:rnpensadOTaa corit rj,
bui pa r'a ha r-c.on í.aar- a ~ducação (Seria desl.~j ável mesmo que cada
educador cOl1hecesse a fundo três d esoor t os tornados de tr~s categorias diI8rnntes)~
É

o,.
'-J

~

\,i'

..

:,'fl,..:.\

'c

f

,\.1

<:

.(

.'
.',

c

vez ~st-es exercícios
divididos
\,":lúl categorias
e d~!!:
medidas hLerárquizada~,resta
u~i~izá-los
'(fi funçao:

Uma

tro

de certss
lº)-

,

22)-

..•...

das pessoas
xo1etc.)
d.os ojetos

às qua í.s se destinam
a alcançar:

(idç:de,qualídade1s~,
__
'saúde, car át er ;e cav i.smo •

Possuinc1o-s e ªslBes dois elementos básicos d\.~ um lado o
vigor do~corpo e do caráter
e do outro lado a formação mor~l
,a
orientaçao
do mesmo' manual ~ intel ctua L, técnico ,militai
c errt I>
fico ou artístico.
Ca.e ao educador escolher
com bom seI~'\So ~s
exerci cios ou desporto s susceptíveis
de alcançar
os 'obj etJ.\vos QU
tem em vista.
.
j
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Caracteristicas
ralizada.

da Liç,ão de Educacão Física

Desporti.\i"a (f'e.ge.

Destina-se
aos estreantcs
de tÓc.as as idades,p~)dendo
realizar-se
até sem material,
s õb r e WTI simples
gramado ou.j ev en
tL1al::lente, durante um percurso
em plena natureza,
assim 'como numa sala não aparelhada..
Pode tomar a f or ma de uma sessão de es
tudo e o e duca dor' pod er á ô.ar--Lhe tal ou qual caT,aer- dominant e conforme' as necessidades
dos Ln d.iv Êduoe a que se destina.
.

'

Ela pode ser doada em intensidade
e em dificuld_.de,60n
i:orme a idade e o·valor
físico
dos Lnd vf duoa , seja pela comple=
xidáde dos exercí~ios·,
seja pelo rítmo da execução. P-ódemser
constituidos
grupos de fortes,
médios e fracos.
As diferentes
forma s c Lé s a ca s de evo Luç ô es podem ser uti Lí.z ada s , A, duração
de uma lição varia entre
30 a 50minutos.
í

í

·A li9ão

temJ2.or objetivo-

l~ preparar
física
e moralmente;
2- inic iar nos diferent es de apo r t.oa t
3- orientar
para as especiali~ades
de ac~rdo.com as aptidões;
4- deSl)ertaro gÓsto pelo eaf r ç o e pela "pcrforma:nce".
ô

-8-

A lição

OOlUpÕeltlSe
de quatro

pa rtes

que compreend em:

1-' exercícios

de a que'c.l mento (e1ei tos higi ~.LlÍcos);
2- exercícios
de flexibilidade
e desenvolvime.ato muscular(efeitos morfo16gi cos ) ;
- ,
_
3- exercícios
de a gí.Ll da de e de energia
(efei tos s ôbr o o c ar-át cr-)
4- ex@rcíciss desporti vos s09 a f::n"'maLúd ca , tendo um caráter, de
competiçoo.
.
í

Em resWIlo,' diremos que a Educação E'ísica Desportiva
Ge
neralizada
é uma concepção
de traba~ho físico
corporal.
Seus princípiostêl1l
em vista esktbele.cer
uma síntese
pOJ;' mei o d a ~udi
ciosa utilização
dos· difermltes
sistemasusados
para' a formaçaó físio a -de base, o desporto recreativo,
a iniciação
e o treinamen
to d esport.;vo
Uma Sessão de Educac;.ão.Física

Desporti va' Gerleraliz ada

Fí2..teres

esseruüa Ls a levar em conta para a composição
de Educação Física
Desporti va Generalizada, segundo a orientação
do Insti tuto Nacional de DespClrtos da França.

de uma Sessao

~

A Sessão
de Educacão
Física
.
~
, ccmpr e end.e 4 partes:

1- 4.9.\.lecimento-

De apor
t l vaGeneralizada
-

exerçícios
de efeitos
higi~nicos,pf!'.j3paração
ticular,
muscular e nervosa.
:..uper=a
.
t ív açâo
c ona L, Solicitação
prudente do organismo.

ar
fUn

í

2- Exercícios

de f1exi bi lidado o desenvo lvimento muscular-Parte
- forma ti va , efeitos
lllorfolõgic os. JHexionar e to
'nificar.
Se não se di~ õe de material,u'tilizarum companheiro como oponen te.

3- Exerc~2ios

de agi1idaq,e e energia (II~")
- Efei tos no cara. ter. Desenvolver o gOsto do pcr-í go , adquirir,l.i)
,.
d
d cnu.m.o
o corpo e a c orrri an ça em s i .
rv

»

4-: Apl±caçõ~.ê d82,-(.)or
tiyasProcesso s...,e forma s r-e cr-eat i va s , t endo
um car·ter
de emulaçao'cületiva
no espírito
das
atividades
escolhidas;desportDs
coletivos,indivi dua.ía e de c omba t e. .
-

g)- Os Desportos

nas Escolas~

"O fim essencial
da sua orjan í.zaç âo é
,permitir
grande massa de al.un cs par t í.cpa'r ativamente dos. d.esportos

à
ví.r.í.e"

"Da mesma .f or-ma , devem ser pos tos ,0 alcance de todos
-os benefícios
das de sp cr.t os ~. bem diri2;ldos,
muitas v ze s aõmen t c
reservaoos
a WTI pequerio número de atletas
privilegiados
11.
c.

•
..;-"

é

"Sendo àl.. educação, para o bom ernpz êgo das horas dela
~
zer, um dos principais
objetivos
dessas atividades,
seria de desejar que todo homem consagrasse
uma parte dessas horas a uma atividade. sã.
.
Sem ir até a especialização
f'o.r çada j que exige uma gr:
de competição,os
desportos
escolares
permitem adquirir
a técnicê
necess6riapar8
praticar
com,prazer,nwuerosDs
jogos 8 desportos
pr6:prios da idadeadul +a" •
.

-9muito

Numer-oeos são a que.le s que, corno nós,
tempo dessas' idéias.

par-t í.e í.pam de há

Na nossa orientação,
as "aplicações
deSpDrtivasll
sao
_~
ormas de j ego ou pr-o c e as os pe dag5gic os que vão do eLementar
ao
s~;;_perior e qu oeng.l.o jam , na medida daene ceas í.d a des , os elementos
técnicos
ilill.dis~)ensáveis para que a cr-Lança possa, sempr-e , m.elhor
coz-r er , melhor saltar,
melhor jogar,
et c ,

A criança deve aprender: jogando.
A f rma de j6go não ex
clui absolutamente;
para o oducaô o.r, a pr eoc'upa ç áo dobbter
d'õ.s
seus alllllos, e isso desde o princípio
da iniciação,
~onorUa
no
esferço,
eficácia
na ação, beleza e pureza nas linhas,
nos gestos
para os r-eál í.zar- - e isso é extranent e simp].es- t ra-es e de se re portar aos principiostécnicos
e s eenc i.a Ls que dominam t~das
as
ãtividades,-quer
dizer:
os.pÕios,
os .í.mpu.Lso a , o rítmo,etc.
3- Lei tur a Indicada
_u;.J1J..rsode EducaçãoFísicat!-
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Sumário
-_._l~ Os principais
movimento.
rificados
no s6cul& xi:

XX.

~

doutrinários

na Educação Física,ve-

_a) - Os chamados sis temas cul turistas;
b)- Os sistemas
de ginástica
respiratória;
c)_· O Métodó Natural
de' Hébert, antes e depois de Joir,
ville-le-Pont;
,
d)- O sistema de .....
ginástica
básica dinamarquesa;
e)- O M6tod~ Franc~s'de
Joiniveile-le-Pent;
fl- O lVIementod~ rnstruç.ão Física Militar
d~)França;
g - O Moderno Slstema SUecO;
h - A Gin~stica
acrobática;
.
i)- A Gin~stica
feminina;
j)-O Halterofilismo.
2- Os congressos

internacionais

,

de Educação IFísi'\ca.

3- A Educ~ç'ão Física

no Brasil
durant e o século XX:
a)- situação
anterior
~ adoção de Método Francês,
papel do Método Francês na cultura/nacional;
c - tendências
atuais;
d - o problema da recreaç ão.

Pl-

4- Leitura

indicada.
"

1- O~ PI,,=!-l1cipaismàvime-ntos doutriu.ários

s cn'l.o XX.
é

da Eduyação Física
,\

nc

O século XX se apresenta
entr.e aquêlesque
assistiram
a maiores modificações
doutrináriaf3
e técnicas
no campo da Educã~ão ríslca.
t interBssante
notar,
sobretudo,
comd certas -movimentos decores
pouco d efi,iüdas
tornaram vul t e e se revestiram
de características
próprias,
tornando-se
Lní ependentes
e, às ve
z es , até s e opondo às idéias
dentro q.as qua í.s figuram suas pró:·
prias origens~
Vejamos quais os graAdes movimentos neste séçur
10 que assinala
a éra atómica.
\
.#
a)-

Os chamados métodos.culturistas-

,Os métodos culturistas
proliferaram
sôbretudo
em fins
do século passado e na primeira
década do pr-esente;
estavam. con~
ti tuidos quase sempre,por
coleções
de exercícios
éjinásticos
par:
serem realizados
ein ca aa , Denominavam-se mambéml1glnástica dqimé::
t í.o a" e "ginástica
de quarto".
Os sistemas mais difundidos
ar;
ram além de pumerosas variantes
do método sué co , as de Er.M. S(;~'
ber ("A~rzt;tiche
Zimmergymnastik oderSystem"). e os de J. P. lVlt.1::' -,
ler,
estes s empr e sob o titul&
"Meu Sistematl("Meu Sistema 'pac'.:Ct
Crianças,
"Meu Sistema para SenhorasH,
I1MeuSistema - A saúd-e rtroco de um warto
de hora d' exercício
por dia 1ft, . "Meu SisterrO:
de Respiraçãotl).
A. s'eguir~ aparece a obrado
Dr. Rufiier
"SOyClL:_,
1,

-2.;;

Por t s ! - !f1!I<3.úuelde Cuírtur e Physique pour Hommç s ?Dannes et EnfantsGrand Tablesu de 92 Exercices",
cuja 9ª ediç50~ em 1946
a~us~ 80.000 exemplares.
'Na França, aliás,
o movimento culturiste 'desenvolve~-se
bastante,
sendo c6lehre
a !'Escole de Cultur-e
Physique Deshonnet",
Lrrst a Lada em Paris,
é. rua Faubourg
Po es enrrí.êr-e , 48, com su cunaa í.s em Lyon, Bordezus,
Reí.ns , Le Ha
vre, Toubouse, Nancy, Geneve, Lausanne,
Bruxelles,
e Bilbao.
A
e8cola anunciava:
"Chaque ~live est exarniné, mensuré, conseillé
'et dirigé
par le professeur
Desbonnet en personne!"
E acrescen
tava'
"Résultatsgr~ntis
en 26 leçonsAugrnentation:
poitrine
~e
8 a 20 cintemetres;
brascuisse
et cou de 3 a8 centírnetres;ava~t
bras et mollet
de 2 a 4 centrimetres.
Tr, .:i tement apec í.a'L de I"
obesi té.
Diminution:
de 8 a 30 -cerrt í.mêtz-es de tour de c e i.n t.ur-e"
As outras
ooras francesas
que podem sér assinaladas
.dentre
as
'mais divulgadas
são: "Méthode do Dr. Pag ás ] "L '~ducation
Phs~que
de l'Enfant",
de M. parnet;
as "l'qbuas desportivas
Nilsson",
den
tre as quais "Les 18 Meilleurs
Mouvements pour AssOuplir
et ~or::
ti:t:ier le Corpstl, Serie Jeune'Fille"
e "Les 22 Meilleurs
Môuyements'pour
Assouplir
le Corps Serie Jeunes Gen.s.". ambas de Ber
thier,
e "Les 24 MeiLleur Mouvements de le Atletisme"
de Dalt6;
"Methode de Cu.Lturõ j1hysique pour Tous ti do Comandante Gelly; "Vou .
lez-vaus
ne pas Grosir?
do Dr. Taubmann. Na Inglaterra
e nos Es F
tados Unidos os sistemas
de Sandow e Atlas foram divulgadíssimcs.
tendo o primeiro
emprestado
o seu nomq aos aparelhos
elásticos
que serviam para os exercícios
destinados
a aumentar Q fôrça mus
cular.,
Pod cr emos ainda acrescentar
mais os seguintes
sistemasdivulgados
em outros-países:
"Sistema Popular de Gimnasia (Como
me hice sano y fuerte)"
de Tibor Gordon, que, mOdestamente,coló
caentre
par ent ee.í.a depois de seu nome "Tarzan",
HE.1 Ejercicio
=
en casa y Ia Saludtl - Cinco minutos dedicados
aI cuidado de los
ner-vt os ; método racional
para deaar-r-ol l.a r Ia aa Lud más que Ia
fuerza!!,
de Percival
G. Masterns,
autor inglAs traduzido
para .o
espafihoI ; LtLa Salud por eL ejercicio
tI,
do Prof. J. B. Olavar ...
.rLe t a e l11\[iGtmnasia"
, de Kid Ivan, ambos argentinos;
"I>4anual
de Gimnasia Nacional y Practica
(M6todo Sueco)",
do Prof. M.8.o·,
leirol
de Serves,
autor franc~s,
profeBsor
de ginástica
sueca
no Liceu de Versailles,
traduzido
para o espanhol.
Dos mais .i.n- ..
teres'santes
s at emas que possuimos em nossa bibl ioteca
particu·,
lar,
é o do Instituto
Hermes'deMilão:
",A,lto"- Sistema s pe cLaLe
di ginnastica
senzo atrezzi
per persone di ba ssa s t.a tur-a" , a fi!~
to qual aparece o anuncio de palmilhas de 2 a 3 centimetros p8.-'
ra sapatos' espe cí.aí.a , com real
gar-an t í.a de aumento na ce t a tur-a ~
isto parece um p8.radoxo com o fim"a que se propõe o sistema.
'
í

, I

.'

r

....•,:.'

í

A mul tiplicidade
d~sses sismIDmas e métodos não nos P0:;:
análise
mais detalhada,
obrigando-nos
apenas 8. uma visão pa'
ncr-ám íc a •. Os sistemas
culturistas
se caracterizam
em dois gru.:"
pos: exercícios
a mão livre
e exercícios
com o uso de pequenos
aparelhos.
Os primeiros
est50's endo substituidos
por exerc~cios
calisténicos
e suecos principalmente,
enquahto
os últimos
derruL
origem ao' moder-no movimento do ha Lterofilismo,
que apr-ocLar emos
mais adiante.

mite
'.'

:.\ ("

b)-

0L.ê.2:,stemas ge g,innstica

respiratória-

En fins do século passado e, fi) bretudo,
no início
dês
te, 8. ign.Jrdncia
dos fundamentos
fisi.ológicos
da r-cap.í.r-açfio fs'z
com 9-ue :t?-ur:lerosos s~stemas êe.ginás'tica
respirató::ia,
qu~se todos lnSplri...'(~OS no e i s t orna Yô g.i , cpa rec es s em em mU,J..
tos pa í.s os ser
diferent es aspectos.
Interessante
s > tonna notar que muitos dQ:~
autores
de tais
sistemas
sgo'm~dico8~
alguns atd d? gnunde rGn~
me•. A quanti dad e de livros
que exí.s t e a respffii to é enorme e e'YI
diferentes
línguas,
razão por que vamos fazer apenas a indíca.ç;rc
de algumas: IltARespiraçgo
e a Saúde ou Arte de Respirar",
de
Joc@:i Ramaciaraca;
"Orientaciónde
1a cultura
Física
o el'Ar+e
de Saber Respirar
según MétOd.OSde 1.08 Jogas",
d José Ar gu e'l.Lc t
é

-3"Precis d'Education
Physique et Respiratoire",
do Dr. P. Louindju; "La Gymnastique Respiratóire
dt Ia Gymnastiqu.e Orthopediqne
ch ez soâ3 do Dr-, Lou.ie Lany ; "L "Édudlàl.tion Respiratoire"do Dr·. G0
A. Richard;
"Oymnas t kca RespiratoriaPur-Lf'Lca zLcn e ..• Slute-·For·,
za- Energia - mediante i :ex er-cLzí.o físi co e pschicq della res-oj.,
r-az on e't ; do Insti tu to Hermes de Mí.Lan o ,
í

A ginástica
respiratória
está hoje inteiraillente
banid~
em face dos estudos e expo.rí.ênc í.a s realizadf!s J sobretudo
entre
1910 e 1930, por numerosos fisiolc.,gistas,
dentre QS [qua e Lind-·
har-d , He;rlitzka,
McCurdy, ,Larson, Sohneider,
Hecke L, e t c ,
í

A fim de dar úma idéia suscinta
guns rápidos
comentários
a respeito:

da questão

9

vejamos

a,'

. "ReRpirar. é v e cr " repetem milhares
de -higieni s t a s ,mé..
dicos 9 fisio16gistas,
pr-of es s ô r-ea de Educação Física.
"Resp irar
é viver;! ?[tfirmam as filosofias
orientais
e ocidental.
Nada mais
ver-dad e.í.r-o , confirmamos n6s: ,"Respirar
é vi ver-" •
í

. Mas..• há sempre um mas em cada história,
mas surgem5<::"
qui, como a Lf , os qu e querem ensinar a respirar,
O· que significc
desejar
que os ou~ros aprendam a viver,
Não concebem 6les que
a respirmção
seja um fen~meno natural,
uma nessssidade-orgânica
que se processa
independentemente
da nossa vontade,
que o feto
na sua primeira manifestaç80
de vida extra~uterina,
respira
sem
que ninguém se d~ ao cuidado de isso lhe ensinar •. Quando a v í.da
autÓnoma substitui
a vida párasitária,
em qQe as comunicações ú~
tero- plac ent árias
respondem pe'La nutrição ,. as funçõE;s v'eget.a ti
vas se condicionam a §sse fator novo .e a mais importante
de tê
das elas - a oxida2.ão~propoplasmntica
- determina,
simulatânea
mente' oom a exp-ulsao do feto,
a respiração,
Oessadas as r-oLaç õrdo feto com o organismo materno, pela contração
dos vasos u t en.i.u.
ou pelo deslocamento
da placenta,
o sangue do recem nascido
se
torna pobra de oxigênio e rioo de gás carb~nico.
E os centro8
bulbar~s,
sob a influênoia
dêste dltimo,
determinam o movimen~o
dos músculos Lnsp r-adõ r es}. a alguns' movimentos d l.pnc í.co s , suc eds
o rítmo regular.
'A exoitação
bulba:!:' pelo sangue venoso se ene;}:
rega de promover uma inspiração
que o transforma
em arterial;
8,'"3'sa exitação
oessa, na fas~ passiva
da expiraçãot
reoomeça e CeS8!
novamente.
E a hematose se processa".
"O pulmao, car-noao compa:
to, ru cr-o Lmbeb í.do de sangue, dilata':se
expandido pelo ar que p'~~
n e t ru nos bronquiolos
e alvéolos
pulmonares,
tornando-s e fCH'o7 J.c·
v e , VOlWllOS0,róseo, arejado".
. ."

=

í

ç

-

."

Este fato é importantíssimo
na medicina legal;
os pu.L>
mões que :1~-iO'
resEiraram
mergull:am e os que r.Qspiraram s obrénad~::~.
s egundo observagoes
de Bart ho l.Ln , em 1663 • Ragar pr-opô s 9 em 1,6(,~
que se utili3assé
essa prova para o diagnóstfbo
do nascimento
oom ou sc~ vida e Sohreyer dêle se serviu em 1681, com ~xito,nuv
ma autópsia
judioiária.
B assim, se instituí
a dooimasia pulmo,O'
nar hidrostátioa,
o màis importante
método de pericia
médioo-lé-gal do infnntioídio.
Por fugir oompletamo.nte ao obje~ivo deste
trahalho,
deixqremos de desorever
a téonioa dessaprov'a e a série
de oonsiderações
e intorpretações
que a mesma suscita,
conforme
os pulmões estejam ou não putrefatos.
I

A respiração,
portanto,
deve ser considerada oomo a pr:i
meira manLf e s t aç âo de vid2\ au t ôrioma do indivíduo.
Não pretende ~.
mos por isso mesmo, disoutir
a import~noia
da função respirató
ria na vida do homem, mas apnnas demonstrar
que. os chamados ex e'
cíoios respiratórios
não são bastante
oonvincentes,
nenhuma ~:':c~."
YIuênoia poderão exeroer para beneficiar
a atividade
r-o sp í.r-a to .
ria.
Exeroíoi os verdadeirament e respir a tórios
poderiam ser con
siderados
a quê.Lo s que contribuissem
para ativar
a função
rESp"_'_-.
. ra tória,
para" exeroi t6-la,
pe,ré? facilitar
a oxigenação do s teo~·"

--4;dos, para enrí.quocer- o sangue, pa ra enzí.m, fortnleCer"'todo o or
garrí.smo
, E ªsses exercícios, como teremos oportun:idade 'de de ::
monstrar no decorrer dêste trnbalho, são bem outros muito dif2~
rentes dos que ordináriamente, conhecemos pe'La dcnomí.na
d,3
exercícios respir8tórios.
çâc

-.

A~pesa~~de o Eroblema s~mente agora estar sendo f088'
1 izado entre riós, éle riao é novo; apcna s os prof esstres de ed.'l~
cação física e mesmo muitos médicos especializados, repetindo
conhecimento s que lhe foram transmitidos,. sem procurar desoob'ri r
a verdade qe s ous fundamento s,.continuam a usar exercícios respl.
ratórios, por tracu~ão mais do que por convicção.

I.

j

:. ,~
; •..•

I,;"

É interessante transcreyermos a observação -qu e a res-'
peito, em 1936, já fazia o Comité Olímpico Argentino, aprovei ~anelo a participação de seu pais na VI Olimpíada realizada \em
Berlim. Do relat6rio do Sr. ~aul J. Solari, na parte sob o títu
10 "Reflexiones sobre gimnásticas observo.dasll, consta o seguin=
te: "3- El Ej ercicio respira tório prcpí.emcnt e dicho há sido reem
plazado por Ia actividad respiratórian•
E ó isso', de fato,o que
interessa: a ntividade respiratória. Exercícios respiratório se
rá todo aquôle que beneficie a atividade respiratória •

.~;'Y .:

E Boigey, há mai s de ví.m.e anos, escrevia: .
"-

v •

1

"Les exeTcices 'qui s'a ,compngnent d'un travail mu.scu
laire considerable sen tv Les pLu s prepress' ~ augmerrt.arle volume
du hhorax, enp~evequant un fonctiennement suratif des muscles
respiratoires ~irispirateurs et expirateurs). Neus savens Cluece
teaccumulation de travail se recontre surteut dans les exercices
de forece et de vitesse. Ceux-ci Berent donc les exercices
de
cheix cha que fois qu "en voudra deveLoper- Ia peitrine. Peu impDJ:'
te le procede par lequel la force musculaire sera -d epens o , po1'l.:.
vu qu 'il s' en dópense beaucoup em pen de t emps, COmIDe les exer '"
cices qui se pra~iquent avec les jambes repressentont une plus
grande somme de trabail que ccux qui so pr-a t gu.crrtavcc les b:::i::"
en donnera Ia préference aüx premier. En fait, auxun exercic8 ~.
dévelopóe aUssi rapidament Ia peitrine que la course si ce n~e~.
La Lu t t e . La gymnastique que resplratoire en chambro peut ógc,','
ment amener une certaine ampliation thoraxique, mais elle est
incomparablement moins efficace que Les deux moyens\ pr éc ed ent s"
é

í

. ',.

r

r,

'.

f"

E entre nós~ o Dr. Bicu~o de castro, ao apresentar a
sua original classificação de exercícios em miog~nicos,neurog~nicos, pneumog~nisos e de desgastB, não deixa de fazer ínteree-,
santíssimas considerações, que a seguir trans~revemos:
K

"

,
.,

'\

Ao

,

"Antes; porem, de enCerrar este capltulo, fnremos a n
nálise dos famosos "excr-c Lc Lo a respirat6rios"',pois parece-hbe
que ainda nâo existe a compr-e ens áo exata do 'seu valor. Em PEime;;:
ro Lu.j ar , encontramos um efei to neur og ên Lco ,pela intervençao d.2
von tad e , que interfere· com a regulação automática dos mov merrto-:
torácicos c diaf ragmáticos. O melhor resultado d~steefei to, se _.
ria,talvez, sugestionar favotavelmcnte os praticantes,especialmente os enfGrmos~ pelo fato de sentirem mais nítidamente o ato
vital da respiraçao. Além d~sse, ,só nos seria Iícito esperar rQ
sultados, quando os exercícios se repetissem suficientemente p~
ra criar efeitos miog~nicos, nos músculos torácicos,in~irat6
rios aeessórios e abdomí.naí.eresponsáveis pela expiraçao força-,
da. Um efeito acess6rio, antes um sub-produto dos exercícios
respiratórios , possívelmente o fator dos melhores resultados ?
constitui a regularização da pressão eub-ed í.af'r-agmá'tí.ca , e c orisecutiva ação s ôb ro a massa snnguínea do território esplanico )'
facili tando a circulação do r-e t õr-no.
Este efeito é extraord::":r,'::'
riamente reforçado quando se co:ihpletapelos exercícios da mu s oc
latura abdominal.
í

....
5Os Yer~adeiros
e!ercicios
respiratórios,
que exigem esférço da funçao respiratória,
são,
pnoumogêrrí.co s u ,
..;.,
••

isto 6, os
como vimos ,os

No seu conceito,
exercícios
'respiratórios
são aqllé1:;,:,
Que exigem ,esfÓrço da função respirat6ria
e essa idéia co í.nc:í de
exatnmente com a Que desejamos defender neste trabalho?Quan-l;,~
pretendemo s a ex cLuaáo do~ chamados exe r-ef cio s Que não s ej am - r;,~
dadeiramente
' estimulantes
da função respiratória.
,-

l

, Para

concluir

este

item

de considerações

gerais,propQ

mos:

,/
..

I- QQe fique perfeitamente
estabelecido.
tre a função respiratória
e os chamados exercícios
pois éstes nada t~m. a ver com aqu~la.

.

II- Que o -importante
p Lr-a t ór-La e para isto se torna
~
d a reS)L~·__
{;~ao.

"

a diferença
en
respiratórios

a considerar
seja a atividade
rea
mister bem conhecer a fisiologia'"

r,

TIl-,Que sejam considerados
aqu~les Que influqm sÓbre a atividade
a função rós]iratória.

exercícios
respiratória,

respiratórios
exercita4do
J

IV- Que sejam barrí.d oss como inúteis,
pr-í.ncf pe Lmerrt e Ifa
fase final
do trabalho
fisico/(volta
~ ca~ma) os exerCícios
a~
tualmente conhecidos sob a denominação de respiratórios
,sem interferir
,.portanto,
na r.egu Laçâo au t omá t i.ca da respiração ~segundo as necessidades
orgânicas
do indivíduo •
..

...

~.:

..

'~

I

\

••

' •. 'i

./~'

..'(~

~

J.

Sabemos Que a troca de oxigênio e dióxido de carbono
nOS pul~ões,
se reo.liza2atr~,vés
da membrana alveolar
e a sua área é tao gr and e (100 m mai s 'oumenos) Que uma enorme margem de
segurança existe.
Williams afirma Que a área de q,bsorç50 alveo
lar 6 c êr ca de 20 vêz es a 'área r-equcr i.da na respiração
normal. Õ
mecanismo resjüra tório fácilmen te toma oxigênio suficiente
do
ar ordinário
para as necessidades
do corpo.
E a quantidade
de,
oEigenio usada pelos tecidos
estã condicionada
pelas necessida-'
des das c61ulas e nso pela provisão existente
de oxigênio.
Evidencia-se,
assim, Que os exercícios
respiratórios
nenhum valor
~presentam 'em relação
à tomada de oxí.gên.í,o para as células . do
corpo em ocasião diferente
daqu e La em 'Que há um pedido dos órgãos _psra ~ste gás.
,
Os exercicios
respirat6rios
perturbam o equilíbrio
·n~
mal dos l;lementos químiCOS do sangue e artificialmente
rompem aharmonia da reilLação Que o organismo tende a manter em todos
os
tempos. são os f~tos Que demonstram Que os exercícios
respir~tQ
rios perturbam o e qu Lf b r-Lo n omaL dos elemento s ácidos e básicos
do saITgue~ E isso porq~e se efetua aI respiração
forçada1como acontece
nos exercícios
respiratórios,
o dióxido de carbono nor
maLmen t e presente
no aangu e , pode diminuir de. quantidade.
~
í

I

I

Objetivando

melhor

a nossa

opinino,

podemos assim

e,?l

pressá-la:
1- Os chamados exercicios
easa denominação porque não influem
ria no sentido de es t í.mu Lá-d.a ,

respiratórios
nno merecem
sebre a atividade
respiratQ

2- Os verdadeiros
exercicios
r-es pí.r-a t ór-í.o s são a qu
les que estimulam a função respiratória,
ent~e os quais se c 019,
cam,por e~cel~ncia,
os, exercicios
de velocidade,
principalmente
~ custa dos membros inferiores.
Entre t!stes, o. corrida
se nos'Q.
f gur a o maí.s interessant
e.
ê

,\

í

_.

\
.

(!:

-63':'" Os chamad o s exercícios r-o ap Lr a t ór-Lo s não encontram
fundamentos científicos que os justifiqüem,quer depois da at í.vi
dade f'Ls í.ca quer , com muito maior razão, sem ela.
-j

"

4- Conhecí.daa intirhidade da função respiratória 1 :;:)~' c:
os que os chamados exercíc ios respiratórios não podem üdlt:-'_ ..::"·
d~ mane í.r
a a Lguma pa.ra que a "vol!a à calma 11 se pr:ocesse na i»
rapidamente óu em melhores condiçoe ••

fi

5- Em consêqu~ncia, não se justifiqa que ~stes exerci
cios continuem·a integrar a parte final das sessões de Educaçãõ
Física vulgarmente. conhecidas entre nós por Qvolta
à cmlna".
.
.

6- Os exercícios respiratórios atuais ,.cuja vd enonn.nabâc
deverá ser'modificada, sÓ se justificam em casos excepcionaiíssi
mos a título de ginástica corretiva. '
~
-....
7 .•.. Com fins terapéuticos e ortopédicos, êsses exercícios serão prescritos após detalhado estudo dq paciente e a sua
aplicação se verificará sempre de a cõr do com a s n eceasí.dad es p~
ticulares de cada indivíduo.
.
/

8- Àlguns cientistas modernos, entre os do século pasaado Schreber , admitem que os chamados exercícios iUespiratórios
possam ter no t áv'e L Lnf l.uênc
a no trafuamentô da asma.
í

b)-O Método. Natural de Hóbert antes e de~ois de·Joinville~le
-' Ponte
\

-

Existem diferenças diundamentais esrrt
re o antigo e o mo ...
derno Método Natural de Hébert ~ das quais a mais important'e es."'tL1
em que o primeiroincluia
exercícios analíticos (assouplissemen-~;
enquanto ê.ste.último os repudia, e anatemiza.
Vejamos a ação desenvolvida por H~bert e a sua contribuição para o Método Franct'lsda Escola de Joinville-le-Pont.

,

.

i

Georges. Hébert, o f í.cí.a L de marinha, tornou-se n o'táv el.
como diretor da Escola de f'uz í.Le r-oe navais de Dorient. Teve 61e
o grande méri to de codificar um método pessoal os moviment os que
Amoros denominou movimeIDltosaplicados. Viram~ntãQ·os franceses
que os fuzileiros navàl.is,de pernas ,8 tronco nú, praticavam diversos exercícios: _marcha, corrida, saltot luta, trepar,transportar, Lariçar , tudo isso com alegria na ture L e du.rarrt
e 5-0min~
tos consequtivos, passando sem interrupçao, sem repuuso, de um
exercício poro cutrro .~penas alguns movimentos corretivos e ci en
tfficos, assim como sempre acompnhados de um exercício ativo,maE:
cha ou corrida. Nada de imobilizar um segmente do co#po,
enquag,
to os outros trobalham. Os monitores, seguindo seus homens,sempr e os vigiam, sempre correm com êles,~limitam.do-se a corrigir ~
penas 02 mo v Lmerrt os muito mal 'feitos. ' Êste m t cdo corrt
r-í.
bui pa
raque homens de uma constituição média e às.v êz es até mediocre
~
, ..
se transform~msem em excelentes atletas. uElle nous a donne Ias
immortels fusilies de l'Yser", afirmou Boigey.
í

é

.

.

Mais tarde Hébert dirigiu o Colégio deAtletas de Reima
in.stalação exemplar devido a generosidade do Morqu.és de ~qlignac
Seu grande mérito, ainda na opinião de Boigney, fGi ter, numo ép o'caem que era dif:!cilcriar um movimento de opinino contri suido
poderosamente par'asuscitar uma /corrente favorável à Educaçao F.t
sica na França. E, depo.La disso, I.e consagrou, com ardor de me
ap6stol -- expressão de Boigey - à Educação' Física feminina.
O·c::
dados biog~áficos s~bre Hébort não são muito abundantes nem se f.
presentam cóncatenados devidamente. As palavras que eneonttramos
ê

referem-se
por certo,
desta.

sempre 'muito mais à sua obra
devido à importdncia
daquela

do que à sua vida e .i ot o ,
e à contemporaneidade
.
,

"A vidaNde Héb er t, de 1906 até a qu ê.Le dia 1 6 'ili'lé\ ':: '-'~'.
na ví.va de Educaçao Física
Francesa.
Encont.ra mos , na v ez-c.acci 0
sistema :r::ctnral associado
de perto ou de longe a t(jd2S as man"J."
festações,
onde se cunduzem os sistemas.
tança com o esporte
Q
. "atleta
ccmplet-ort- e luta e on t ra a suec.~., Durante a guer-r-a envc±
veu-se na Educação Física
feminina e infantil,
ao mesmo tempo
que funda centros
para adolescentes,
tOr.rlando-,se o s eu método d es
aa forma, um sistema genal de Educação Físi c a ,
~.

#

Seu contacto
continuo qom a escola fraricessa
de Démeny
leva a crer que, num-fúturo
suficientemente
próximo, ~le seja Um
dos que procur:em dar ao país una un l da de de doutrina
nacional.
'

o culto da natureza pnrece ser o terreno ideal onde se
devem encontrar
os sistemas.
O disfarce
com que se envolve
em
geral os métodos não auxilia
a penetraçãoda
verdade:
uns preten.d em que tal sistema
se,jp. Lnc ompar áv o.l , outros,
dizem'que aquêle'
outro não é senão
"um eong í.omer-ado "d e truque~ e de idéias
bizar
. r-aa'! , Na verdade diedo sis tema tem Q 19o de bom.
...•
I

I

ApreciO.Jl1os ngora os fundrunel1tos do métodO' natural
Héb'ort e as formas de trabaU~o por êle utilizadas.
"A c1õ1J!;rina de Hébert
endu~ecimentD,'aptidão
completa,
Eis
I

o Que)dif

!tA atividade
"

pode resumir-se
utilitari~no.

nestas

palavras:

o próprioHébert:
é uma 'lei

da natureza.

Todo ser vivo, obediente
~ necessidade
na tur a L de ati-·
v.í.dade quo 'nôle existe
che t a' a um dese:q.volvirjlento físico
comple-·
to pela sinn:ües utilizaç~o
de seus órgãos de locomoção, de seus
meios. de t r-aba-Lho e de à~efesa

- O homemno ~stado natural,
o selvagem por exemplo, 0brigadó a levar a vida ativa
para suprir
as sua s ne cessidades,
'
realiza
êsse desenvolvimento
físico
integral
executando únicamen
te o~ exercícios
naturais
e utilitátios:
marcha,cor~ida,salto,
"t repar,
-;
I evantar,
'
I ançar, " na t'açao,
'"
d e f es~,e t c. e'd' eSlncum bilndo-se das tarefas
mais comuns , "

'\

Em sua opinião, os hélb'itant es dos países
devem t-er as suas seguintes
pr-Lnc ipa i s ~br.;Lgações:

I- Destina]?
de tempo suficiente;

diariamente'

à cultura

ci vi lizados

do COrlJOum periodo
. -

II- Dosar da 'melhor IT~neira a distribuição
de modo a na da faaer de Lnú't í.L'",
todos

No'C8pítulo
lI, tratando
dos elementos
os, métodos
de EducaçDo FíSica,
afirma:

d~sse
•..•

I

, .

rmnca

sdbre

eduqativa,
cujo papelprincipal
o organismo efeitos
bem determinados.

'j

J.º ) -

a ,dnr-lhe

tempo

constitutivQs

I- Uma,parte
emproduzir
te tende:

•

ae

de

consiste
Essa' pa!

I

F[1vorec er mecan io amente a ampliação
mobilidade;
J,

•

da caixa

to-

•

- 8-

2Q)-

/

Aumont ar a capacidade respiratória;

3§) - J?ortificar espec LaLmenf e os músculos abdora:' Y.:f: ~_8'
4º_)- Des envoLvcr-n ormaLmerrt e todo o aí.s toma mu scuLar ~
5º)- Corrigir os d~feitos e asmás atitudes, tcd.G COi~'-~
coStEI.Sarqueadas, e1spádllascaídas, cur-va tura Lcmbaz UC8gSi.'P':,::·'

6º)- Absorver os elementos e os ~elhores modas ~c 0-:d
CUÇ30 dos exercícios naturais: marcha, corrida; solto, na-i:[',çó-:):-'
-trepsr, levantar fardos, lançar objetos e defesQ.
II- Uma parte de aplicação, cujo papel principal consi ste:

.
iº}- :Desenvolver ps aptid5es ao mais alio gráu utilizando criteriosmnent e a f~rç-a e a habilidade adquiridas pela orá
t ca dos exercícios educa t í.vo s j ,
- 2º)- Dar resultados pn1ticos, _
3º)- A fazer conhecer os meios de se adaptar à vida.
í

E mais adiante oxplica:
"A parte educat:i,gacompreende os exe~cícios seguintes:

.\

_l!)- Os movimentos elementares cl~ssicos dos braços,da~
pernas e do tronco: elevações" flexões e extensões,' e em geral
tsdos os deslocamentos permi tido-s pelo j~go normal das articulaçoes •
tstes mov í.men tos sfio f'ed t oa;:ou a mão livre, ou com a-:
parelhos portáteis, tais como: pequenos halteres, barras, maçaso
extensores elnsticos,etc.
i

2º-)- Às suspensões simples pelas mãos, inclusive as
progress5es horizontais, brsços ostendidos otrbraços flexion8d08
pernas elevadas ou abaixadas''
As suspens5es se fazem com tOda sorte de objetos ond9
'"
as maos
Tussam segurar.
,

'

3º)- Os ap6ios sÓbre as mãos somente ou às v~zes sÓbr~
as ma os '.::
ns pcrrt cs dos pés, braços estendidos ou f Lex í.ona dca,
Os anô í.oe f'a z.em=ss sõbr e teda espécie de obje tos aób r e
as mâos se posaam ap oí.a.r sem que a apcr-nas toquem o so10; ou sÓbre o próprio solo, com o auxílio dospés.
4º) .... Ós moviment'os de equilíbrio s ôbr-eurna só perna.

5º)- Os salti1;amentos sÓ"bre um só ou os duis pés,no
mesmo lu ar. ou progredindo;
6º-)- Os movimentos respiratórios;
7º-)- Os exercícios n8turais ou de locomoção;marcha,co~
rida, salto.
_"
(Educação mecânica de~sas formas normais é educação re.§.
p ira tória durant e a sua exeeu ao ,
8º-)- Os exer~ícios utilitários indispensáveis:natação
ti trepar",
e escalar, Levan t8r fàrdos 9 lança r ob jetos 1 defesa.
.
ç

Apr end.l
zagem da s melhores maneiras de execução dêsses'
diferontes exercícios.
A parte de aplicação compreende:
lº-)- Os exercícios n3turais- marcha-corrida,salto,ex..Q
cutados em condições cada v,ezmaip difíceis.
'

..I

;JJ>JT.chns
e corridas cada vez:mais longa s e rápidas, executados em terrenos de diversas ~turezas, planos e acideRtado3;
Snlto e ~passagens de obstáculos xeais:·

.

•

I

2º)- Os exercícios utilitários indispenBáveis~natar~~
Htrepar" e escalar, levant ar fardos, lançar ob j e fos , defe S2 ~~; ._.
gualment e ~xecutados ém condições cada vez mais difíceis 7 a pr-c
..
~(.1
mando-se o mais possível das situações reais da vida, quer dizer
sob a f'or-mad e s

•

Exe rof cLo a de natação; estando de roupa s comuns;
Travessia de rios;
Escaladas de toda natureza;
-Inrt as debox;
Lutas, at c,
,

t-

'3 Q

) -

Os exercíci os de salvamen to qUQ cone í.s t em em:

Levar socorro dent ro dagua;
Utilizar teda espéci e de ap-arelhos ou objeto s para ee
calar?

y

Transportar feridos,etc.

4Q)-

A prá~ica de todos 'os jogos e desportos, ihiciando evident~nente pelos mais uteis, depois dos exercícios utilitários' que c Laas i.f'Lc amo s corno indispensáveis. 1!1inaLnent
e os tra
balhos manuais mais comuns.

Os desportos' que não são indispensáveis do ponto de vis!a
utilitnrio não fazem pr pr-Lament e parte de um método de Educaçao
Física;mo.s é evidente que o completam de uma maneira
muito ef
e az , Não se pod e cogi tar entretanto de introduzir,
num métodoe ·ensinar de maneira regular um número d e oxer-c ící.os , tão c onsi:derc!vel C01~10 B dos desportos atual..
H~nte em pr t í.ca , A pr efer~n .:...
o í.a dos interessados ou sua situação especial deve principalmente, detenninar a sua escolha.
ê

í.'

á

\

Em resumo tod,8método de Educação FísiCa prática comp reende. a série dos seguihtes exercíCios:
lQ)- Os exercícios educativos' e Lemen t.ar-e s Ls t o é, os
m ov í.men t os e Lomen.ta r ea clássicos <t.ebraços, de pernas e de trog
co, as suspensões, os apoios, os equIlíbrios, os saltitamentos,
e os exercícios respira t6ri os;
j

2Q)- Os exercícios naturais eos exercícios utilitários indispensáveis, formando,orto grupos: marcha,corr:idla,salto
;natação, "treparU, levantar, U8rremessar", defesa;
,

3º)- Todos os jogos'e desportos utilitários, ou de fa~
tasia, em geral, assim como .os trabalhos manuais mais comuns.
/

A escolha dos exercícios

que compõem uma sessão d eperid c

lQ)- da idade dos executantes.
da sua constituição ou estado de saúde
3º)- de seu grau de treinamento.
4Q)do grau de dificuldade que sectingir nas sessoes preccJentes.
5º)- do resultado' especial que se pretende atingir.
6Q)-· d8s pontos fracos que se pretende fortalecer ou
aperfeiç~Qr.
,
.
7º)- das condições climat~riccs.
8Q)- das condições ,atmosféricas do momento.
9º)-.do terreno ou do ma t er l.com que se
etc ,
2Q)-

~

o

'

I

í.a

corrt

aj

':"10~

•
!,

I

, o CarJítulo VII de seu trabalho que e s t amoa ana'l Laand o
é todo demilic8dõ à verificnção
dos resultados
do exercício.
Diz
êle:
tl~
verific ação períodica
dos, resultados
é índiapensi
vel para que se tenha indi caç õe s precisas
sõb r-e o valor de t.r:
balho realizado
e do método empr egado ,

Essa verificação
efetua-se
por comparação. A diferen
çado vá Ler das performances
ou exercícios
realizados
em duas épocas diferentes
dá pz-a t í.c ament e o valor dos resultados
obtidos.
A aptidão física
gerul pode ser me di ôa por um certa n"4mero de provas assinaladas
numa escala dada fazendo intervir,
jug
tamente ou separadamente,
a far~a muscular,
a destreza
e a resis
t~nci8.
As provas necessárias
a determinação
dessa medida de
tidão
física
geral'
devem
compreender
no
mínimo
os seguintes
exeE,
i
•
ClCl os:

ai

12)- Saltos (dando a medida 'da agiliade,
e o repouso dos membros inferiores);'
fi

2g)- Corridas

I

de velocidade

e de fundo

de qestreza
.
(resist~ncia

or

gttllica) ?
superior
geral)

?

3º)- "Trepar" em corda lisa
(fÓr9a muacu Lar da parte
do tronco, dos br-aços e do ventre);
, '
4º)- Lançar o pêso ~destreza,
cooEdena9ão de m~vimento[
5º)- "L'evantar""o
peso com duas maoes \f~rça muscular·

6º)-

Natação

(farça

muscular,

re$istência,destreza

e

flexibilidnde)..
H6bert apresenta,
para lmterializar
essa verificação
uma série de 12 provas, cujos resultados
previstos
e adm ti.d oe
cor-r-eaporid om a certo número de pontos. As pr-ovas são esta f3:
í

>.

1- Salto em alturas
sem Lmpu.Lsoj
11-, Salto em altura
com impulso;
111- Salto em distrtncia
sem impulso;
IV- Salto ,em dí.at.ânc í.a oom im'ÍlUJso;
V- Corrida'de
100 metros;
VI- Corrida de 500 metros;
VII-'Corrida
de 1·.500 metros;
\
VIII- CQrda lisa
(sem auxílio
das pernas,
treJ>ar a par
tir de 5 m.);
IX- Lançamento do peso de 7,250 kg.;
)E- Levantar
um pêso de 40 Kg. um determinado número de
v~zes, suces$ivameni~);
XI- Nataçao- percurso
de 100 metros;
•
XII-, Natação- Mergulho, resistência
sob a água.
Conforme o múmero de pontos
, t a a o.p,t l' d""ao f"lSlca
VlS
e, d' l t a:

alcançados

p:; La tabelo.

1- Insuficiente
ounulo., quando o nwnero total
tos é menor do que zero;
11- Inferior,
quando o nruaero total
de pOl~os
a zero.
111- Média, quando o nrunero total
de pontos é
mo igual a 18.
IV-Superior,
quando o númer-o total
depontos é
mo igual a 36.
.
V- Excepcional,
ou aptidão de atleta
quando o
de pGnt~s é igual a 60.

pre

-

de poné igual
no mínino míninúmero

>,

-11b oí estão as características
do método natural de Ré ...
bert no que diz respei tõ à atividade fisica do homem;partindo d~
SGS princípiQs gerais, Hébert pro~5e as adaptaç5e~ às necesidad~
da cr-Lanç.r e da mulher.

A síntese que acabamos de fazer do Método Natural 0.0
Hébert nos pe rmí t e uma Visão geral do seu plano de trabalho 8 ,.'
sua gr0nde contribuição ao métodocoordenado pela Escola de Join
vile, conforme o próprio Racine afirma:

"

Em 1916, a redação do Manual Militar de Educação Físi"'r
ea (inf~cia)' foi confiado pelo Oomandante Labrosse, ao Tenent e,
Fischer e a G. Rucine, Os autores ddotaram o plano de "leçon
Hébert'f , mas acrescentaram à importância dos mov Lnen t oa a mãos
livres~ jogos e exercícios preparatórios aos desportos".

~preciemos agora o Moderno Método Natural de Hébert?
obra gigantesca em 5 volmnes com mais de 4.000 páginas, da qual
o I vol~e é o.ma~s important~ Eara a -compr-e
ens âo d?s fu:r:-damen~of:
r-espec t.Lvo s, r eun í.ndo a e xp ost ça o dout r na l e os pr-í ncfp í.o s orl,..8!
tadores \0.0 trabalho.
í

I

d9s lE..~ncipaiscone ei, tos e111itidos no I2refácio da eXI2osi2ao Çl.outrlua•
o 'objetivo da obra é divulgar o ensino do método nat~ral e os progressos realizados na arte de c@nduzir o trabalho e
na técnica dos exercícifs.
O princípio doutrinal permanece imutável mas sua apli
caçao é ~,pcrfeiçoável.
As soluções para alguns dos problemas dà educação físi
ca do c í.va Lí zudo s aperfeiç~ar um' método de trabalho com base nos
mesmos elementos de desenvolvimento utilizados pelo primitivo;a.char novamente os 'gestos naturais de nossa espécie e procurar a',
Eua melhor técnica.

A· obediêncin ao princípio doutrinal do m6todo exige o
afatamento 'de movimentos convencionais e de m'todos de trabalho
que O co nár-ar-Lem,entretanto 1 na obra original, apo.recem gestos
artificiais
e processos antinaturais de trabalho, consagrado Pi
10 uso tradicional de origem militar, dos quais s6 nos podemos
emancipar, progresivamente, pela evid~ncia de melhores resultad(
obtidos sem seu empr-êgo ,

\

Para o desenvolvimento fundamental a qualidade da execúção interessa m~os do que'n nature~a e a quantidade de ~rabalhc

o problema da educação física deve ser encarado visando inicialmnnte a necessidade e a possiblidade de produzir o tra
balho natural ou fundamental.
1-

A educação física é uma qU8stão de ordem,pedag6gica.
,
...

Se o médico cs tuda as e pr-o durd amente a ci ência da edu c.
ção fí~'icG poderia prestar imensõs serviços ~ educação f f sí.c a 0.:
juv8ntuClc.

Atu.'1111ente
a c o.Lab r-aç áo do m&dicoG
secundária pela
falta de c-.:'mpct~ncia
, salvo algumas excepções.' Deve permanecer
dentro dos limites de seus conhecimentos profissionais1 em sua
função Lóg.i ca de guar-d í.âo d [\ saúde, função essa suficie;ntemente
importante e absorvente, desde que êle a execute com a necess~
ria dedi-éação.
i

I

o des envolvimento f ísi co

"

é inseED.rável de uma 'eultur a
viril e de Ul"'TIa
cultura mor aL, .com exaLta çao de sentimentos nc br es
t

Existe uma .f'o
rrna eLem errt.ar- de utí.Lí.z.açfio
do mé t odo !'k",.,
tural que de:veria ser conhecida por pals, educadores de outras
disciplinas, etco
.
Pouco valerá ao professor de educação físic a a suo.bagag,.c;
;
profixsional se ~le n~o for ao mesmo tempo, um exemplo de energiL
de vontade, de coragem e de dedicação.
Auxiliando na formação de cnracteres viris o professor
de 'educação fim ca diferencia-se do técnic o ou treinador.
A aceitação cada vez maior do método de trabalho natural nosmeios escolares e a sua' expansão mund ial t@m sua explicação na simplicidade e s$gurança de seu princípio orientador e na
maneira lógica de encarar a formação e o papel do professor.
'

'\

\

Ess~ obra preocupo-se com a educação da,juventude
com a recrençao do adulto.

e nac

A classificação atual de exercícios apresenta-se da se
guinte mo.neira: marcha, corrida, salto,trepar,levantar,defesa,nã
tação, q1h.a(':..rupedismo
e equilibrismo. tsses dois últimos gruposenqua dz-avam-rs o anteriormente 'em alguns dos outros, especialmente
no trepar, Pareceu-nos útil'classificá-Ios em separado, não só
por chamar a atenção'dos professere~ para 'a sua importância, como para facilitar a confeção de programD.s. Foi pois o inter~sse
pedag6gico quenos levou a ampliar a classificação anterior e
a
experi~ncia ainda pOderá levar-nos a subdividí-la ainda mais.

..

Amóros e Démeny foram dois dos grandes mestres que pro
curaram os melh.ores mei os de -em pr-eender-a educação ffsi ca na, ju-:
ventude. O método do primeiro era essencialmente utilitário. Dé~
meny acrescentou à obra de funoros a idéia da medida, da progres~
aão~aa gradação ao esfOrço,e levou o exercício ao alcante dos fI'
cos, Héber.t afirma haveI'c\9ntinuadoa obra daqueles dois grandes
4ducadores e conduzir seu traga lho pelas mesmas principais idéi8!,
orientadores.
A educação natural ou instintiva dDS seres primitdJ.vos.
A a tiv dade ou D.p'roduçfío do trabalho físico é uma lei
de netureza.
(
í

Todo ser vivo, obediente à nece~sidade natural que nele. exist e ~ atinge seu desenvol v í.merrt'o ::e:ísic'o
completo peIa sim p Le s u t Lí.zaç âo de Su.us órgãOs de locomoção de seus meios de defesn e da trD.balho industrialo
í

,

,

'.\

O homem no estado de natureza, o selvagem por exemplo
obrigado a levar uma vida ativa para prover as suas neoessidades
e garantir sua segurança, realiza seu desenvolvimento fis,ico Ln....
tegral, vivendo ao ar livre em estado de semí-nudez e executando
un íc am ente os exercícios naturais e utilitários de nos saespécie
e para os quais nossos corpo ó especialmente construido e org&ul

.

"

z ado ,

•

A educação racional

e metódica-

Nos pllt:Lses
civilizados os h6bi tos legados pelos ascendentes, as obrigações sociais, as convenções, os preconceitos afastam o homem do.vida natural ao ar livre, e o impedem frequen-·
tament e t d esde o.pr6pria Lnf ânc a de exe.rcer pLenam ente sua ati
,..
í

-13vidade num sentido convenien te.,
Em coris equ ênc a d~sse fato seu
desenvolvimento
físico
encontra-se
travado ou limitado,
para mq·i or prejuizo
de sua saúde e de seu vigor.
De outro Lado , a e.xi?
t&nc:iLa tor:mada 'fácil
(físicamente
falando),
o ccnf or-mo ou um :;';.
to bem o s tar- colocado mais ou menos ao alcance d~. todos el'lr;c.rJ.jam à pregu i ça fís ica geral e enfraquecem a energia
í

o

o

M~todo Natural.

~ e,
O Me't od o Nat ura\ 1 nao

por c ons equenc i a , s enao a.co d'1
ficação,
a adaptação
e a gradação dos pr oc essos e meios emprega:;:
dos pelos seres que vivem em estado de natureza
pa r'a adquirir
SGl
de.senvolvimento integral.
Esses processos
e me:tCfBprovam ser os
melhores no estado atual de nossos conhecimentos.
Basta procuró
-los novament e e aprender a utilizá-los
•
Í'

•

..

Os dez grupos

fundamentais

de exercicios

'.....

,

""

naturais

Todas as fo:rmas de atividade
índicadas
anteriormen teco·
mofazendo parte da educação natural
do pr.ínu t Lvc , acham-ca ej quan b:
aps .esforços <p e exigem ou nos movimentos de que nec essi tam no s :
dez grupos fundamentais
segu~ntes:

"

1- a marcha;

2- a corrida;
par; 6-"",0'equilibrismo;7....
a nataçao.

3~ o salto;
4- O quadrupedismo;5-0
t~
o Lançar-r '8- o lev;antar;-~-a
defesa;lO'

/

~sses dez gêneros de exercícios
Ou atos
tilizados
na prática,
seja sob sua forma simples~
combinações

. .<.

I"·'

;

/

:,!'

"U,.••....
naturais
são ...•..
se~a em suas

A 6sses dez grupos acrescentam-se,'"
a título
de CD mple ..
mento indispensável,
duas o~tra~ espécies,
de atividades
necessQ
rias 11 educação física
do indiv:W.uo ciülizado
como à do primi t.i
vo: as a
í.d a dea 'de utilidade
particular
ao
Iduo (andar -él
cava 10, de b i cí.cLet a , de canoa, de patins,
de sk í.s, manejar armas, instrumentos)
e as atividades
de pura recreação
(jogos,danças, desportos,
cantos e gritos).
•
t.í.v

.i.nd

SimlJlicià:,ade

\",.1

e u.t.l Ll t á.rLoa-

e s eguran~

da doutrina

Iv

natural-

I

~
No primi~ivo,
como no civilizado,
o aperfeiçoamento
físico traduz-se
por uma saúde forte,
uma harmonia geral d a s f'oz-ma e
que constitue
a beleza p~ástica,
e as aptidões
suficientes
em tQ
dos os g~neros.de
gxercícios
essenciai~.
Para ftlcançá-lo
não exi§
te senão um únic o meio :produzir
uma soma c.onven.eerrt e de trabalho
físico
pr a t c an do , ao ar livre
e emestado de semi-nudez,os
exór-,
cícios naturais
e utilit6~ios.
í

r:

Tal ~ o ob~eto do Método i~atural,
que repro·senta
assim,
em mat~ria de educaçao fisica,
a doutrina
mais simples como a
mais segura.
Trata-se
de a~licat
como se deve, executando por
raotocínio
e metodicamente o que os seres livres
da creação,tantc
humanos como animais,
realizam
por instinto
e por imperiosa neceE
cidade.
A sessão

de trabalho

natural

ou lição

~int~tica-

.

~
1:.18.noo~modalidades de execução. Escolha dos exercí9.i~Lf
Liçoes elOIg~nt8.res e li oes metódicas de efoi tos deterrninados.L~·
çoes de ~2r8tor fundmuental.
T crtico ou de cops,el vaçao ,

-14f

Resuno:
1- A'serid endo ao fato do t ornpo consagrado à cultura do
corpo ser limitado p eLa s obrigações impostas pela vida, torna se necess~rio emprega~ esse tempo da melhor maneira possivel;e-·
xecutan~o sessões de trabalho perfeitamente compostas e ordena-,
das. Seu p~ano geral decorre do princípio doutrinal do método
natural e seu car~ter de execução depende do fim particular qUç
se pretende .atingir: o desenvolvimento gepal~ a técnica ou
a
conserva ção. .
I

o plnno da sessão sintética ,9u ..ê..§ssão
de trabalho nectural.

-.
.\

I
.."".

comporta a execução de um oerto número de exercícios
de cada um dos grandes grupos ouf amílias: exercícios d omarcha ,
corrida, salto, quadrupedismo, trepar e escalar, equilibrismo,le
vantar o t:::..'nnsportar,
lançar e de defesa. Sendo pos sível também
a na ta çfio ser~ incluída. Da escolha dos exercícios ,dependem 0$
resul taclos•
Princípios de execu~ão de uma sessão de trabalhoPraticamente, uma sessão de treinemento é um percurso
ou U1l1 deslocamento mais' ou menos longo durante o 'qual ma r cha-is e
corre-se, salta-se, prog~ideese de quatro pés, trep8-s~ ou qsc~
Ia-se, caminha-se e transporta-se, lança-se, luta-se e nada-se.
É a imagem da parte ativa da vida natural.
Escolha dos exercícios que compõem a liç50-

;;

•

Sua escolha é inicialmente ditada por unm consideração
de ordem doutrinal: assegurar [1 prioridade ao deslocamen to ,
Depende:
lº- do fim,'lUe se pro.!cmde\8lcnnçar;
2º- doe aruter,da 11ç89;
.
}º- das pos sibi1idades dos alunos;
4º- dos meios materiais com que se conte;
5º- da duração total prevista pnra a lição •

•

•

Enfim de um certo nrnnero de outras considerações de ordem tóc::'l:::_eé~,
p cdag ógf.o a , psíjíuica,e t c•
Lição ªe forma element[1r ou Rriclitivn e lição met6dica ou racio~
.
Os dois principais tipos de liç~es s~o: o elementar o
primi t í.va , que consiste em realizar de tudo um pouco som outra
preo'cupaçfio além de exercitar-se-no sentido natural ou com o objetivo de obter resultados práticos. É o tipo empregado pelos
que possúem opcnas c0nhecimcntos rudimentorcs do m~todo natural
ou que ignoram os efeitos dos exercícios. O professor pode lançar mno dessa modalidade quando se trotar de lição improvisada •
O segundo tipo de sessão, a lição met:.5dico'
ou r-ac ona Lj cone s t e ,
de um/lodo, em respeitar todas 8S regros de condução do trabalhe
e , de outro lado, em respeitar os efeitos dos exercícios s~bre
o desenvolvimento geral ou o desenvol ví uen to particular das di versos partes do corpo. A lição met6dica não pode ser conc eb.í d.
Leo Ladamerrt e.•Deve fazer .part e de uma séri e de um programa de
treinamento ou de ccns cr-voçâo ,
Isolada, seus efeitos são sem
~alor durável.
í

í

-15A port e básica

ou fundfuncllt aI dÇl liç5,0

(3

Cl._J2L!..:!! e v8riável.

A par t o básica ou c oris t arrt e compreende oxer-c cí.o s que
ga ran t em ou conservam o desenvolvi ,lento geral ou f'undament aL e
t anb ém permitem o busca de um efeito
pa r-t í.cu Laz- de 01c8nc8 d erio
ra~o (por e~emplo fortalec er a mn scu.Lat ur-a dc r sa L, ampliar a
C.81Xat.orãx ca}.
í

•

••

í

A porte variável
comporta exercícios
que otendem a o~
tras necessidades:
asseguror
a progressão
em dificuldade
ou emresist'ência
ou ainda obter deIb.erminado resul 't a do prátiCO ou a~
prender uma, n ova técnic3., etc.
É impürtnnte
frisar
o f8.to de que essas duas partes
da
lição não são na práticaexecutndns
de 'mDneira diferentes
uma
d3 outra,
ou melhor, umn após noutra,
c0nfundem-se na execução~
,

Efei tos

d')minan tes

e efei tos, secundários

'

de uma lição.

"
efeito
domin3nte ó sempre o efeitofundament3l
ou de
de s envoIv í.men t o geral,
ao qual acrescentam-se
todos Ol? efeitos
secund érj, ':.'s indispensáveis.

o

Pude-se respeitando
o plano gerol da lição,
organizar
lições t.end . 316m do efeito
fundamente 1, uma dominant e secundária que pode ser segundo o caso: a flexibilidsde,
a correção da
atitude,
a velocidade,
a des.treza,
o aperfeiçonmento
nervoso,
o
cultura
de energia, etc.,'
,

,',.'

I

'">,

Os três
í

caracteres

diferentes

de uma lição:

fundamental,

técnico

pu de sonservação.
CcnflDr'lneo objetivo
da sessão seja o desenvolvimento
g
ral,
o aperfeiçoamento
dos' movimentos, e mesmo a tingir
uma certn
virtuosidade,
ou apenas a manutenção de urna boa forma física
ele]
será fundamental
tócnica
ou de co:qservaçfu?, o que não importa c,~
zerque os outros aspectos
se jam intetramen te descurados
e sim <:"cl
assumem uma import~ncia
apenas
secundária
na lição em questão.

l-.;

"

:'0

.A

forma elementar

ma natural

'«",

(ou de 3.J2.rendiz5}gen1
) dos sxorcícios

e sua for

ou real.

Na lição de trabalhonatural
ou de treinamento
generalizado assim c omo na de técnica
pura os exercícios
ppdem ser executados de SUE\ s maneiras d í.f e.ren t ca s
\

- ~-.

:

'

.)

,

..

"

l~- Em sua forma natural
ou real.
2Q .... Em sua forma el en entar ou de aprendizagem
(tm"J.b:Sn'
dita educ a ti va) , isto <59 f'a'cí.Lã tal: os, simplific a doa , torna dos m,
nos peri,:;; aos adaptações
que os fazem perder consideravalment
e como a t í.v t.án des capa ee s de 'favorece!' o cul ti vo daquelas quqLí.dades elevadas que sômente o exercício
naturnl
conségue desenvolve
~~ões

<

"

~

'

,

: ...
,

. \,

completas

~lições

ou sess3es

reduzidas.

são consid eradas cornpLotu a as s essõe s que 'ccmpor-t.am
todos, os gêneros do.s exercíci os já mencionados e reduzida
quand.
por uma circunstâncin
qualquer torna-se
imposs{vel executar
to .
dos os exercícios
do plano-mod~lo.
A direção do trabalho
dn lição com coráter
fund8.1uental.

'

,.,-:..,.. .. -

o~~ões

~~,"

Princ~ios

orientadores

e regras

fundament6is.

•
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Resumo:
Estabelecimentos
,

das regras e ;ppincí12iosde tro.bàlho-

Decorrem alguns do.doutrina na t ur-aL e cutaos são ditia·'
dos pela experi ênc í.a,
Exemplo de um princípio de trabalho natural- :trabapl.(l~
com flexibilidade
_, em pposição,~ rigidez convencional de es sencia.militar ou de origem sueca.
Exemplo de uma regra pedag6g Lca r conc eder liberdade de
jação e cnda indivíduo, em oposição do trabalho de conjunto automático o un í.ftar-mí.aado
, ,-

Contin~ido~~ de trabalho.
>,~

o trabalho da lição realiza-se sem qualquer repouso a~
s oluto ou Lna t'í, ví.d
a d e completa, apenas com repousos rela tivos ou
decorrentes da aIternância continua dos eaf ôr os 9randes e pequenos, assim como por uma suc esafio i!l.ógiCa
dos cxer-c cí ce ,
ç

"

"

í

Trabalho por altern~l1cia Ide esfor,Ços contrc:írios-

,.

A oontinuidade àe trab~lhe obtem-se seguindo a r~gra
natural das ?,.J,ternâncias:
um esferç. mod erade ou fraco sucedendo
sempre um eaf ôr o mais intenso.
ç

Ordem de suc~ão
dds gêneros de exercícios.
sidade do trabalho.
,;

Graduaçã~ de inten
~

;

J!: a seguinte uma ordem
g~neros de exercícios:
~
~':

.. }.

Lóg.í

ca de suc essâo dos diverso-s

Série alte-rnada de pequenas corridas e d e marchas ráp1;

..•

das;

quadr uped

,":

í

sme ;

trepar e,escaladas;
saltos;
I
equilibrism. e lançar;
levantar - defesa;
)rrcur-eoe regulados e cr-onometrádos de corrida e de
uar cha

j .

j)!'Clrcha
cã.Lmarrt
e final.
O início e o fim da aúla,)

o início ativo comum sentido de "desenferrujar:" e c
fim calmante da lição sã~ uma evid~ncia do respeito à regra pat~
1'0.1 do c omêç o e fim do 'e
sf ô.r-ç
o violento.

;

Dosagem da guantidase do trabalho. -Individ~alização dessa dosag~rr,
A dosag€m estará em função das possibltlidade-sorgânicas
ou técnicas de cada indivíduo, seu 'gràu de treinamento, seu estado físico, no dia e LguaLmen t e das cond í.çôes atmosféricas.
\

A individualizaçãodessaNdosagem'deve
ser assegurada,
me~mo em trabalho coletivo, concedendo a cada aluno liberdade de
açao.
. ~.

,Regulação das velocidadesA indicação da velocidade,para cada atividade, deve ser
interpretada, em relação à liberdade de ação concedida a cada in-

-17divíduo da seguinte
maneira,
por exemplo: 1.;ll1la
indicação
de execEção viva significará
que cada um procurará
executar dentro de sü
as põSSIbiJ-idade's,
numa Vélocidade próxima ao máximoqu e lhe
e'
possível
realirar.

I

'..J

-,

ILegulação das duraçõe'sA

título

de indicação:

Corridas e marchas ••....•.••••..•.•..•..•
Quadrupedisnlo •••••••.•••••.••
, ..••••.•••••
T r e pa r. o o ••• _ • o o • o •·5'
o o e •••
e •••.••••
o ••••••
Equllibri smQ.o • o o o •••••
o o • o o o •••
o •• - p •••••.•
3a. 1 t os •.. o o • o o, o o o • • • • •• , • o • • • o. • o • • • • o o • o
Lan ç ar. o o , • • o '"
o .• • • •
o o • o
o o
o •
o o
Levarrt ar' •.o • o • o o o o. o •. .o o •
o • o • o
o o ••
o
IJ

li

De f e sa

o o •••
•

o o. •

I)

o •

.•

o o o •

o

6-

•

o.

•

•

'; 4 r
4'

••

•

•••••

Q

o •

~

CIo

•

o

•

CI

•

e

,'.

o ••

o

•

C

o

o

~

•

•••

o

o

"

•

••

5

Percursos
cronometrados •••.•••••.••...••••
Marcha lenta calmante ••..•..•..•.••....••••
TOTAL

Flexibilidade

do trabalho,

o

o

•

CI

o

Relaxamento

•

o

o

•

o

o; o

o

•

4'
5 ',
5
3 ',
3 /I
2'

•

o

muscular

o

o

tio

•

40 '

e fldetente'tnerv~

SOe

A f'Lex.í.bf.Lí.da de ,é uma das características
essenciais
de
oxecução dos ex er-c.íc.í os naturais.
Sem ela torna-s e impossível
atingir
o ape r-f e.l çoamen't e técnico.
~ preciso
combater a rigi.dez
voluntária
ou involuntária
apreendendo antes de tudo a relaxar
•
Todo mov í.ment o deve, ser executado Sem contraçõe s Lnú t-e.is 9 procurando relaxar
os músculos não interessados
diretamente
ou que n~
~ejam nec~ssá~ioa
à sua execução.

Atitude

correta

,.

boa atitu.de

"
••

~ respiração

ampla.

Durahte a'execução
do trabalho' a regra
e respirar
livremente
e amplamente.

Liberdade 22,ffi]21eta de ação de cada indivíduo,
coletvo •

6

conservar

Uill:l

mesrg,oem trap§!:lho

..

A liberdade

ile ação permite a i'ndividualização
dos esfBfços.
Para garanti-Ia
devem se~ afastadas
todas as formaç5es
que obri::;am os alunos a dependerem uns dos outros nos desloca ,mentos .As
formações em vaga e em massa oferece completa Lí b er=
dade de Ct,~:ão. Se alguma' formação for nec essária
parei exécutar
éJ~,'
terminada atividade
a escolha
deve recair
em alguma bem natural.
que resp.ei te a liberdade
e a flexibilidade
de execução.
Trabalho
cidade.

controlado'!2elo

relógio.

Cultivo

da agilidade

e da v~lo

o sentido dêsse aspecto do traoalho é buscar rapidez d
ação .ncrrt aL, nervosa e muscular.
são inúmeras as fases da aula
que oferecem oport~idade
para isso,
até mesmo quando dos comandos feitos
pelo professor
e consequente
fníci~
de execução por
parte dos alunos,- em que o tempo de r eação deve gradualmente
ir
diminuindo.
12gulação 'e auto emulação.
Para alcançar
bons resulta~os
é necessário
trabalhar
com ardor e vvntade.
O professor
deve esforçar-se
por despertaJ.
. o gesto pelo esferço e de s envo Lver- em seus alunos a idéia de Luta em busca do melhor.
;'

'"
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•

o trabalho em grupo oferece vantagens fanto para o desenvolvimento do gdsto pelo esfdrço como para o cultuvo de cer tas qualidades de Lirtra e de combatividade necessárias à ex i s t ência.
A au t o-semu.La çâo também de,ve,ser objeto de,atenção. U)'JE,
ficha .i nd i v i dua L com os resultados que vão sendo cb t í.d os pelo ~..
luno c oncr ct í.aa os obstéc810s a vencer na, luta contra si me'smo ,
Quadro de C:~!E:.E0sição
de uma lição ,de treinam.§.ntocompleto •.
Tipos' de e~. dye cad? um dos grupós f,unda
parte 6as1ca
!
Pãr~e var1âveI.

G~neros de a~õcs fun
dameu ais que compõe
a ligão.

"

lº exercício
2º exercício-

1- Corrida e marcha

lº exercício
2º exercício

I------------------------+---------------------~----------------------lº exercício
fº exercício
2- Quadrupedi~mo

2 º exerc:(cio

.2º 'exercício ~

3- Trepar

l~ exercício
2º exercício

lQ exercício
2 Q exer c Ic í,o

4- Salt ar

lº exercício
2º exercício

lº exercício
2 Q exercíc io

j

s exercício
2º exercício

lº exercício
2º exercício

l~ e~ercfcio
2Q exercício

lº exercício
2º exercício

\

(
•..I

,I

"

~

~.

5- Equilibrismo
6- Levantar

,

I~--------+-----~--~~~--~---I
exercício
lº exeroício
, lº
'7- Lançar
2º Gxercício
2º exercício
,

.'_.._--~.

~

lQ exercício
2 exercíci o

9- Corrida e marcha
(percursos regalados e :cronometrado.s)I

Corrida de
Marcha de.

m,
m,

:.-.

rr'empomínimo.
Terp,pomínimo.

-I

-

ml no mín3:
Marcha lénta e livre de
mo.
Marcha em c onjunto ri tmada com tal can
to ou tal grito.
-

10-Marcha final
(calmante)
,

lº e±ercício
2º €xercício

º

8- Defesa

1

'

j;

\

.

Neta:

Os )1lovimentosde respiração amplificada exo cut.am-cae no de'
c or-r er- da lição e no final para pr ev.on r ou combater a sU:
focação, em ritmo individual..
í

Os movimentos àmples de endireitamente, de proje~ão das
espáduas para trás e extensão dor sal e cervical processam-se co- .
mO'Ds de respiração amplificada no sentido de auxiliar ou manter
'uma atitude correta do busto, ou corrigir uma tendência de arre":'
dondar as costas; projetando o pescoço para a frente,etc. Efet~
~se durante os intervalos e principalmente ~ando as vagas voltan
às bases laterais.
Os cuidad os com a pele - (abluções, fricções hum.idae e
secas) tem lu.::>ar
pouco antes de vestirem novamente as;roupas.

,

.\

..

,
/,
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EZllC.aç,ãQ

:Física.....].elo
M~todo Natural de Hébert

./

Organiz ada pelo Prof ,Inezil l?m na Marinn0
Duraçâo

.... 40 minuto a.

I- Corrida e marcha (4 m, )

-'

D- garcha ativa em ffexão (T.II-P.186)
E- Córrida.com m~dança de direção (T.lI-p.299)
D~ Marcha ativa em extensão (T.II-P. 188)
..
E- Corrida com paradas brus.cas e retrocesso (T.II-P.30L)
I

11- Quadrup'edismo (4 m.. ) .

•

\

D- Mar#cha a 4 tempos com alternância

do.smembros-(T.II-F.I-P.
115).
.
E- Salto quadrup6dico ~m dist~ncia (T.III~F.I- P, 131)
D- Marcha em atitude dorsal(T.III-F.I- P, 117)
E- salto quadru_pédico em altura -(T.III-F.I-P.131)

""'

7

(5

/III-Trepar

ID .• )

D- Deslocamento

horizontal

em suspensão numa barra (T.IIr. F. 11
' .
E- Trepar em uma corda lisa com o auxílio dos pés' (T·.I1I- F.I1
P. 403)·.
D- Dominar uma barra 'simples com o auxílio .de uma perna (T.III
-F.II- p. 367).
E- Tre)ar em urna corda lisb., sem auxílio dos pés (T.III-F.II...,
P. 405).

P. 367;.

IV-Saltar ( 5rn.)

D- Salto em altura sem ~mpulso (T.II-P.471)
.

E- Salto em d.í st ân cí.a com impulso
D- 3a11:;0em dLst.ân cí.a sem impulso

(T.II- P. 517)
(T.II ....
P.507)
E- Salto em algura com impulso (T.It-P. 481)

v- Equilibrar (,4m. )
~~bre uma trave,mudando um objeto de posição
(T.III- F.II1- P. 591)
E- Progredir horizontalmente com o auxílio de duas cordas paralelas (T.III-F.III- P. 655). .
.
D-. CaPlinhar sôbre uma linha 'irregular'de pa r-a.Le Lcpf pedos (T.o_f='
r .rrr- P. 601).
E- Correr com um fardo s~bre a cabeça (ToIII-F.III-P. 739)
.,
VI- Levantar (3m.)

.D- Equilibr~r-se

•

D- Transportar a 2 um companheiro pelo processo de cadeirinha
(T.IV- F. 1- P:275).
E- Eevantar e transportar um fardo de30 quilos SÓbre as espádua s (T.IV- F. 1- P. 181)
..
'
D-. Transportar a 6 m , um companeh r í.o deitado (T.IV-F.I-P.275l
E- ~evantar do Bolo e transportar um~ompanheiro
sÔbre o om 7
bro (T.IV- FiI- P. 271),·
!
,

VII
,

•

-

-

(51TI •
L·~,·,
~~.L
,
ct...c L r-v
';{

'"

)

D- Lança r a pelot a em precisão, s
E- Lanç..r- a pelota em d í.e t.âncí.a ,
D--Lançar a medicine-ball com as
do corpo.
E?'Lançar-a medicine-ball com um

ám impulso;

com impulso.
duas mãos ,por balanacamento
dos braços

G

com toda a fer~

-20 ....
VIIIDEDE-

"

Defesa ('3m:)
Defesa da gravata de lado.
J) '~r ':'.'H.1iana
J)c:>.J'. da gravats de frente.
1:u.Lt (1.i,; tração -c om o bastão.

..•

IX- Co r-r í.d a e ma:ccha- percursos regulados e cnonometa-adoa
D- Marcha média (80 a 120 m. por minutos)
.
E- Corrida média (150 a 200 m.por minuto).
D- Marcha lenta (40 a 80 m. por minuto)
E7 Corrida viva (200 a 250 m. por minuto).

(5m. )

~>

X- Marcha final' ( 2m.)
'.
~archa lenta com.respiração livre
Marcha com canto ou assobio •

•

e)- O Método Franc~s de Joinivekle~le-Pont
Apreciação'da

,

.

otra cOl~leta

"
O trabalho'covrdenado por Joinville-le-Pont, compree~
de tr~s partes, assim distribuidas, com os respedtivos títulos:
.., ,'.

J?rimi~:r:'e
Partia-- Titre. 1- Bases Physiologiques
T.itre 11- Bases Pedugogiques.
Titre 111- Bases Pedagogie Appliquée.

,

Deuxieme Partie- ·Avant-Propos- L'Éntrainement Sportiv
Titre 1V- Sports 1ndi~iduels •
Titre V- Sports Colleotivs.
Annexes- Organisations Diverses.

.•.

Troisieme Partie- Titre V1- Edu~ati.on Phys í.quo Mili t.aí.r-e ,

° título lI:Bãses
Fisiológicas" compreende: Prolegemenos
fisioló~icas
da Educação Física; 1I:-Plâno de 'Flducação •
I

!to

1,-Bases
l!ísica; 111- No oes sôbr e o corrt r Le fisiológico
de exercíci os •
ç

..'
r'

ô

dos resultados

o título _"Bases Pedagógicas J encerra: 1- Pr í.nc Ip.í os g.§.
1

rais do Método; 11- Regras gerais a s~guir para a aplicaçao
do
M~todo; 111- RGgr~s concerntentes à conduta e execução do trabalho; IV- Construção de um estádio, de'um ginásio' e de uma psicina aberta. .

o :tít').llo
}'
Pedago gia Aplicada" é a expo siçrro dos cxere
cícios empregados, que se faz por esta fonna: 1- Quadro de conjunto dos elemen t.osdo método- 11- Formações e evoluções; III-Fl,2.
xionamentos; IV- Marchar; V- Trepar; VI- S2.1tar; VII-Levantar
e
tr.ansportar; VIII- Oorrer; IX- Lança r-eX- Atacar e defender-se;
XI- Nadar; XII-Pequenos jogos; XIII- Grandes jogos e jogos de~
portivos.
!sses tr~s títulos, como ficou dito, pertencem à Primeira Parte, a mais importante para nós e a nuis difundida no
Brasil.
,
Princípi2.:'='
..&Qrais e formas de trabalhos físicos.

•

f\dsundo precei tum o Método , a Elucação Física deverá
ser orient::.c1él
p~los princípios da fisiológia .• Cabe aqui a s aá.nalar que a redaçao do original francês, a respeito, é a seguinte:
"L.'Edmnation Physique doi t être gouverpée par les principes de
Ia phys í.o l.ogí.e n , No entanto, a tradução r eal t cada e public ada no

-21 ...
Brasil
diz: "A edueaçâo
físioa
deve ser orientada
p e.Los
pr í.nc f
pios anatomo-fisio16gicos'.'.
Ora é dvid ent e que a pala v re - anatõ
mo ~ão se encontra no illriginal,
tendo sido acrescentada
na traauça01 o que torE8 bem claro que os tradutores
não se tinham 8iL
da logrado libe:ctar
do cone e to ana t ôm'í.c o que dominava entre nrrií:
desde fins do último ~éculo.
í

\

\

Durante a infdncia
~ educaçãofisica
deve visar
ao
ô.eecnvo Lvimen t.o harmôn í.c o do corpo,/ en quan'to na idade adulto, o
seu popel é manter e melhorar ofuncionamento
dos 6rgãos,
arunentar o poder do coração e dos vasos sanguíneos,.
o vnlor funêional
do a par-ôLlro respirat6rio,
-a precisão
e e f í.c í.gnc La dos racv í.mont os
e, pelo conjunto dê'sses meios, assegurar
a saúde.
.

.•.'

"

Um 1:16todo de educação
vel a todos
rem a tedas

física
deve ser mimples e acessícom processos
va r-í áv ef.s e flexítieis,
para se amold.§b
as
constituições.
Em seu conjunto,
deverá abranger:

\

I- A educa2.§o física
elementar
(pré-pubertária)
da às criança s de 4 ai 15 anos, mai :{ ou menos;
,
.
_ II..;. A educ;ç~o fí;i co. secundária
(pubertária
pUbertária)
destinada
aos indivíduos
de 13 a 18 anos.

destina

....

e. post-

11I- A educação física
superior
(desportiv8
e atlética)
destinada
aos jovens admitidos' a ªste grau e que pódem seguir
suas práticas
até o declinio
de sua 'ferça muscular
(30'0. 35 anos)
,

/

,

-,

IV- ~ educação

v-

f~sica

As adaptações
,

.

VI- Á ginástica
pó s os 35 anos .•)

feminin8.

Erofissionais.
\

-

""

de cdns erva2ao

para

a idade

madur,a (a ....

',I

OS limit.es acima indicados
não são rígidOS,
funcd.onnnd o mais como a dvert tincia aos professOres.
Nos indivíduo s anor
mãis a idade fisiológic8
não coincide
com a idade cronológica,de
vendo, nestes
casos, prevalecer
a pr~meira.
'
~studemos,
agora, separad2mente,
cada wna das divisões
apontada G: .E;,?~ucaçãoFísi ca elementar
t'OU 12re-pubertári a ).- Toma
as cri.':ccl c::-' com idade compreendida
en re 4 e.13 anos ~ mais
ou
meuos.
CS
fase a criança
se encont ra em plenO er-ese í.merrt o 9 n.Q
lBessi tando, s õb re tudo, de uma v í.gor osa saúde.
Os obj etivos
pri
mordiais
da educ8~ão física
serão: a}- desenvolvi1nento
das gran-=
des funções:
respiratórias
circulat6ria,
ar t cu Iar e't c , ,b)- edu
car a coordenaçãõ 'nervósa;'
sem qualquer preocupação de desenvol=
. t ema't 1..CO
.
dos museu
'
1os.
'
v i.men t o SlS"
'.
.l~

(

~LJ

í

•

ç

»<

I

~ -~ ~-~~.
secundária
(pubertária
e os t- ub ertária)
Neta
Rase a br-ange os indi vídUõS' com dade compreendida
entre 13 a "18
anos. Sabemos que, entre nós, a puberdade se instala
mais cédo
nas jovens.
Nesta fase os tecidos
em via de transformação
são
sede de atos nutritivos
intensos;
a resist~ncia
orgânica
é frace
e a f'ór ça muscular não está em relação
com o tamanho do indivíduo, nem a função respira tóri a está perfei t auen te educ ad a , Ei~
a razão pelá qual os exercícios
de f~rça e de fundo devem ser
excluidos,
da mesma forma que todos os exercíciQS
violentos,É
.
aos 16 e 17 an os, nos ra~azes,
que a s'l.I'préilt:i,vidode nutritiva
dos ossos s,e atenua e os músculos,
desenvolvendo-se
ràpidamente
come~am adquirir
relevo;
a resistência
aumenta, se bem"que ain ....
da nao seja inteiramente
satisfatória.
--...
.•..•
~~~~'x

(

-22A ~duco.cã() física
superior
(des}2o:ç-tiva ou atlétiGo.)
.- Vai dos
l8-anos aos 30 ou 35 anos. mais ou menos,
Aos 18 anos o órescimento ",indo. não está terminado L mas. a sua intensid a de terá
ldiminuir: '. ;);'s t.an t e , A os sificaçao
do esqueleto
só fiC'éJ.rá cone
cluido. LLi:) 22 ou 2} ano s , mas desde os 18 a r-oaí.s t.ênc l a é ,s.uficiente
para suporta!' um vigoroso
trabalho
dos músculos •.
'"
O eperfeiçoGmento
da sáude constitui
G principal
cuidado
nes.
ta fase.
T~do aquêle cujo desenvolvimento
se tiver
feito 'normãl
mente, pod crá sem receio,
suportar
os mais rudes exersícios,a-s-sim como as práticas
despottivas
de maior jntensidade,observados
certamente,
os cuidados indispensáveis
que preservem o indivíduo
de estafa,
.,..
.
Educação Física femininn~ por volta dos 8 ou 9 anos que come
ç am a .aparecer
as diferenças
de sexo qu e se irãoo.centuando
atéa idade adulta • Daí começa a aparecer
a nec essidade de a da p t ar'
o exercício
às características
do sexo.

.
'

l'

,

},daptações ,E!'ofissionaisSegundo a posição em que o indivíduo
desempenha 8S suqs funçoes,
certas
sinergias
muscular~s
são cons
tantemente
solicitadas,
en quan t o outras pouco ou nada p'rodu.zem. Para resto.bBlecer
o indibpsnsnvel
e~uilíbrio
orgc1nico é preciso
dar atividade
compenso.dora aos órgaos que muitas vêzes
per~an~'
cem im6veis ou pouco se moví.m cn t.am e trabalho
diverso àqueles
que e~ecutam continuadamente
~ mesma tarefa.
Ê a isso
que se d~
nomina ginástica
de compensaçao.

.,'

".:':

Ginástica
de conserva
iro arCt a idade madur-a- Quando o indivíduo
atinge õs :30 anos ou 3 , certos .exe.r cí.ca oe se lhe vão tornando
penosos, r::.é1 mesma forma que as atividades
de sp or-t rva a , em caráter de C .. !.iJctição, lhe produzem grandes abalos orgc1nicos. Ê pre
ciso,
entü(), distinguir
entre as atividades
aconselháveis
e .as corrt.r-a.í.nd í.c adaa ,
r :»
pe d_ag0g1cas~

Bases

I·

!

Segundo 8. definição
do MétodQ "a educação física
cem= :
preende o conjunto dos exercícios
cujo. pr á t í.c a r-ao ona I é met6...,
dica e suscetível
de fazer o homem atingir
o mais alto grau
de
aperfeiçoamento
físico;
compatível
com a sua na tur eza "; E acres
c errt a t "O fato do homem possuir
:SaÚde, ferça e harmonia das fôr.
mas, não indica que tenha atingidO
o seu aperfeiçoamento
total".
í

E justifica:
II~
preciso,
além disso, .qu o aprenda
a
expmilirar ef í.aazmen t e , tÓdas essas qualidades
na vida cotidiana
e
que, assim, adquira um aumento de valor e de energia que lhe pe+
mito. dar Q seu máximo de rendimento
ao trabalho
como mínimo dedespesa e fadigrio
Â educação física
nno deve, pois, limitar-se
em assegurar o mais perfei to desenvolvimento
do indivíduo
e em facul ta~
....
lhe o melhor rendimento
e equilíbrio
das grandes funções:
deve.
tambóm e principalmente
, ensinar a disciplinar
os movimentos e
a contrair
hábitos
muuculares
que melhor ss adaptem às aplicaçõel
úteis
da vida.
fi

~~

Tal t! a concepção nítidnJlcnte
utilitária
do Método
Pr-anc s c l.j ,iS proc essos r eeu It antes do conhecimento
prátic o do
homem l:J::l L vimento, visam o d es envo.Iv í.mcn t o harmonioso c a me lhor expL,:ro.ção de tó'das as qualidades
físicas
e morais que ccm~
ti tu em o '~·b'(;rfeiçoo.mento real da natureza
humana.
:Cf):.'J<lS qualidades
grupadas por família,podem
ser enunê

I

)
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cLa da r r

'11","'.

b r eve fórmu18:

I

,8:,~~í~t fOrça..!resist~nci2,
..~'":.:::""
..de formo.s.'

~~L,_
:\,

!..1l~,

N

destreza! t&mpera de cará··
,

-.

r-ep í.d e no perfeito equilíbrio das grandes f~~,;

çoes
A fOrça,pode ser definida de umo.mnneira geral: tGda
potência capa z de produzir uma certa soma de tra ba Lho ,
~

A resist~nci8, depende da.gntGgridade e do melhdr desenvolviménto das fun~oes de nu~rição (compreendidos os órgãõs
de exqreç~ol em relaçao com a integridade e desenvolvimento do
aparelho,neuro-muscular.
A destreza se manifesta pela mais econemica utilização
da ferça e por sua adaptação judiciosa ao trabalho a executar •.
Lt&1r?era do caráter sugere energia, coragem, e gOsto
pelo esfârço, donde emanam a firmeza, a resistência, a audncia~
o sangue frio, o amor_pela Lrrc La t í.va , pela luta, pelas responsa;bilidades, em um pa Lavr-a , t Odo.s as qualidades que coris t.í. tuem a
virilidade.

~

e

r

A hêl'rmoniadas formê.§, dnp J?roEorç;õespode s~!, considerada como a resultante. das qualidades precedent es; supoem com
efeito, a integridade perfeita dos órgãos, desenvolvimento muscu
La r , normal, sólida estrutura óssea ~ simé.trica e 'sem desvio, fI e'=
x í.b Lí da.to no andar, firmeza no porte.

..
'

í

o
~am de

SJ~

Método Francês, para alcan~ar as qualidades que aca~pontadas, preconiza seis formas de,trabal~o:

1- 08 jogos •
I I - Os" a 8 8 ou r:>l
iss em en t sIt •

..

1I1- Os exercicioseducativos.
',1V- As aplicações.
V- Os desportos individua~s.
V1- Os desportos coletivos~

I

A:J?iicação"
e execução do trabalho- V[ilor educntivo.
Regras Gctqis para a aplicação do Método.

-

"

Qua tro são as regras a seguir para a "aplicação do Mé-tCJdo:
,".

10.- Grupamento dos indivíduos.
Adaptação do exercício,
3ª- Atração de exerclcio.
4ª- Verificação periódica da ins~rução,

2ª-

lª- GrHTJamento dos indivíd uos-

.

)

~ Método Francês, basoado na fisiologia e na experi~n,"U uma classifi cação racional em grupos de valor fisiQ
Lóg í.c , ,:cd3ívelment,eequivalente .
c a,
í

•

r..

t
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Assim temos:

l~, grüuEdQcaç5~ física
elementar
(pre-- ·)tl1Jertária).

Crianças

de
de
de
de

'2º grnu-'Ctinnças
3º gr-au- crianças

4º grau-

Crianças

4 a

6

anos.

6 a 9 anos.
9 a 11 anos.

I

11 a 15 anOB~

Educ a çfi.. '~'~:>'::_ca
s ecundár í,a lº grau-adolescentes
de 13 a 16 anos.
(pubert6ric.
e po s t-cpub er-t , ) 2º grau-rapazes
e moças .d e 16 a 18.
Educação Fisi CCt superi or
(desportiva
e atlética)

I

Bin&stica
de conservaç~o
\
para a idade madura.

Adultos de ambds
30 ou 35 anos.
Adultos

08

sexos de 18 a

de ambos os aexos

cóm mais(

'd e 35 ano a,
I

]:sses mimites são mencionados
apenas,
como Lnd í.c a çâo s O
educador deve prestar
muitá mais atenção,
na formação dos grupos
ao estado fisiolQ-g~co
dos indivíduos
do que à sua idade real.
O
valor fisiológico
dos indivíduos
é determin8do,
a princípio,
por.
um exame médico minucioso.
As informações
dadas pelo médico são.
completadas
a par-t r dos 13 2ülOS ?pelos exames físicos
periódicos
que indicam o valor prático
dos indivíduos.
Êsses exames físicos
são comprovados pelo certificado
de educação física.
í

O exame fisiológ'ico
nicio

,

do ano

deverá

ser

levadooa

efeito

no i

escolar.

- Diz

o Mé t o do t
/

IINO decurso
dos. exames médicos deve ser indidado
o gr-upo no quo L serão incluídas
a~ crianças,
qualquer
que seja sua ver.
dadeiro. i -"def
Mencionados,
os que devem ser dispensados
de -to do
trabalh~
~18ico,
ou s~mente de certos
exercícios,
ao instrutor
de
vem ser drdss razões' e indicaç~Bs,
se for o caso,
os exercíciosJde ordem ;_::'(~~C3,I
próprio s a 'melhorar
o e s t ado do a Luno ,
.

Cabe ao professor
de cducd çâo física
complertumtqr'
informações
sCbre o v a Lo r fisiológico
do aluno,
submetendo-o
. provas did6ticas,
de car6ter
essencialmente
Lndív í.d ua L,

as
a

/

r .

o número das provas variará segundo o grau fisiol6.gico
do
aluno.
Para cada uma dela s é fixado um Lí.nrí t e inferior
que 6 alun? deverá alcançar
para 'ser admitido
ao grau imedi2tame~te
superlor.
- Às provas
s:

doisdio

a)-

b)-

Adaptação
alunos

deverão

ser,

obrigatoriomente,

ef'e tuu âa s em
I

as provas
as provas

impares no primeiro
dia;
pares no segundo dia.

i

do exeEQício-

o regime
depende:

de trabalho

físico

a que

serão

lQ DJ fim a atingir;
2Q-, Da dificuldade
e a da intenstidade
vers:)s e~:c;xcíciõs;
,
3Q- Dasqualidades
que ~stes exercícios
.
d e~\..~eS'!L'_';
vcx: ou d'"e ape r-r e i• ç oar' •
.

,

sl.lbme'd.dos os

pr6prias

dos di

são suscetfveis

.

(l llrqfessor
encontrar6
nos quadros !Seguinte~ as indica
ç ões g01',':':. <. ".ij permitirão
-Cumpor; um pro grama de exercí ci os, con
v en.i errt emont o adaptado ao valor físico
de seus alunos (Ver os qUQ

-25dros

no' Regulamento

Atr2Qãq~d_9.~ertadp.

Geral
Eelo

de Educaç âo Fís Lca , pág.
exercíciQ

32 a 35).

-.

O exercício
físico
monêtono e severo não convêm nem à
criança
J ;f;nl no a dul to;
,ti deve-s
e]. ao contrário,
ter por pr í.nc f
pio qú'e u .xe r c f cí.o físico
será tanto ma s h í.gí.êrrí co e salutar'
quanto m,::,i"T o pr-a z or- com que fÓI' pr a ti<?,ado.
O instru. tor dev.Q
rá ,pois., 0,,1:':1'ç2.r-se para tornar
a sessao -de trabalhos
físicos
atraente 9 'pela escolha
judiciosa
dos exercícios,
qu e variará,
ire
.querrt ement o , pela introdução
de jogos no momento oportuno no d:Q
correr
da liç80
e, principalment
e, pela emuLa çâo e disposição
par-a o .tra ba Lho que pro vocará em sua cla s se" •

~

í

,-

Verific~ção

~eriódica-

\,

A verifloação
períodica
dos exercícios
físicos
é rea
pelo médico e pelo pro~eBsor e repousa nos exames fisioe práticos.

lizada
lógicos

A verificação
secundária,
,é efetuada
do ano letivo •

.

médica da educação
dua s vêz es por ano,

físi c a el ementa r é
no início
e no fim

Os alunos são submetidos
8 um, exame análogo do começo do a
no escolar;
consta,
principalmente,
~e pessagens
e'mensuraçõess
cujos r~s~ltados
devem figurar
na caderneta
escolár
que acompanha a criança
~té a idade adulta.
'

.1

;'

<)

\

o médico classific a, sob sua responsa billi:<ffl,adó',num grau
inf erior todo' o aluno que julgar
retardatário
ou a poupar, dur8n,..
te lliil detEEminado períodO.
•
"Para os alunos do'ciclo
secundário,
o exame fisio16gi
e o de fi:~ c.') ano, levadas
em c onta as :;bservaçõcs. que éS,te exame
permitir
;bter,
é ~eguido de exame prátiCO, de dif~culdade
campa
tível . c on; .: valor f:Csico dos concor:ttent e.s.
Consta êste' das mes::~
mas pr-ovac ('1',10 os exames que c .:mferem os c ertificados
de educ a
fís ic a do ci clo a que pertencia
o aluno.
I·
/

ç

.A educação

físic

a superior,
6, em period o normal, veri
de ví.s't.a fisiolÓgico,
nas mesmas
f'Ls Lca oLemon'ta r e secundária.

f í.caâa ún í.c amcnt o sob o ponto

condições

que a cducaçfio

Da o~ortunidade

das sessões

de estl1do.

Segundo o MétodO Franc~s,
alb c -,
d -

,
/

treinamento

, -,

geral

comportn

lições
de educação física;
sessõe s. de jogo;
sess§es
de despoxtos
indiv~duais;
sessoes
de despertos
~0Iet1vos.

T~das ~ssas sessões
de trabalho
devem se~ precedidas
por s eas ôé s de 'estudo.
Voj amos em que consiste
a sessãó de 8S
tUdos, assim como cada uma das outrns acima enumeradas:
Sessão

/

o

de estudo-

"Fim- a)- Ensinar ao aluno detalhadamento
o melhor mo
do de execução dos movimentos que entram na composição dn liçãõ.
1))_ Faz~-lo adquirir
o "estilO",
cuja posse é ne c eaeá
ria P,_.~L:'~ b t or nos desportos
individuais
resultados
proporcionai
.~ sua p.. +,.
'a
v' 1C1a f'"a.s i.c a ,

.
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---

c)- Ad4uirir as noções técnicas e táticas essenciais
e indts~ensáveis para que ~le possa entregar ~ práti~a dos des
portos ~oletivos.
.',i3.ª.~de
estudos no
. progril,made instruç"ão-/
.

Lu~~~.(,"

~ sessões de estudo são previstas:
u)··. No começo da instrução" isto
o aluno é adm tido num novo ciclo ou grupo, a
um número de elementos novos suficientes para
cutar, o mais cedo possível as outras sessõ9s
particular, a lição de educação'física.
.
é ,

í

no momento em qU8
fim u.'een aí na.r=Lbe
lhe permitir exede trabalho, e,em

b)- No decorrer da instrução, d urarrte todo ,otempo n e
cess;rio para paS8nr em revista os elementos desconhe9idos quefiguram no progrnma.

Plê:QQAnálogo ao da lição de eduq,ação físicn, descrito mais
adiante:

,
\

-sessão p~~parat6ria·
-eessflo de estudo pr~prinmente dita;
-volta à co.lma.
•

Método de ~rabalpo-

o fim da sessão de estudo (;ensinar em d ot a'Lhe ,a t ée
n í.c a da execução -d o U+IJ. c erto número de elementos.
O instrutor t er-á , então, por lprimelirocuidado"ést.§l
belec~er w lista dêstes elemento~, levando em conta:
I

a

,"1_/

duração da ,sessão;
\

ol.emerrt'o
e serão' estudados, porém seu meéan í.s mo
dever6. ser bom compreendido e sua execução cor:reta.
POllCOS'

.'

b)- a necessida~e de interessar pelo pvabalho,tanto
quanto possível,~ o conjunto do organismo.
No. dec.orro.rda sessão. de estudos, o seguinte processo
pedagógico poderá dar bQns resultados •
/

••

.,Para ens í.nar- um elemm to novo, o instrujor deve:
IQ-- Enunciar

o movimento e mostrar C()InO s e executa;
2º- Executar o movimerito decompondo-o, se çomportar;
39- Fazer executar o movimento por tÓda a escola em
cadência var í.áve l compa t Iv c'Lcom o grau de hab í.Lí.ãad e dos alunos
Apreciações

,

crít~cas-

O Método Fradces, coor~enado pelo escola "de JoinvilleI c-Pont prestou relevantos serviços à \Educação F~sica no Brasil,
sÓbretudo por que permiti tiuincialmente uma orientação se~uJlZa
7 e:g.
boro demasiadamente rígida.
,1principal cr I t í.c a que lhe poderemos fazer é a
de
não't~~ i'J ;illpnnhado
o evolução dos progressos científicps,as cCE
qu.l.s Lrs 0~:L(' se f'az.Lam
, pouco a pouco nos campos, princip~lmento da bi J'< _' 9 psí.co Log.La, c í.ênc í,a s fundaülentais da educaçao.
r-

, -27Enquanto a gí ná s t í.c o sueca, gr-aças aos esforços do 1m
tituto de Estocolmo,incorpor2va
no seu patrimeniQ o rJsultado de muitas observações e inÚIneraB experiências, o Método Frane~s
pela ausencia de trabalhos da Escola de Joinville-le-Pont, permanecia estagnado e assimL ultrapassndp pela ciancia e pela fi1o sof.í.a , representando, tao s õmcnte um. mar-co na h atcr-La da ~du
caçoo Física, da mesma forma que as pirâmides assinalar8ID o apõ
geu dn civiliznção egipcia.
í

ObseY'vacool

\

---

A lição de educ aç áo fisi ca deve s er t . contínua ',alt.er-na
da, graduada, .o tz-aent o e d scí.p lí.nada,
í

f)- Q~> ,_::~_i2.. de Instrus;ão Física

,.

Militar da F~nça

J w:,,:remel!l.to
de Treinamento Físico Mili tarl1 foi o Labcr-a
do com o c n cur so das seguintes pessoas: Mine. Ebba Champetier de

I

Ribes, TelL;lleeCcr:Jnol Quinche, Comandante Bae t Lan i , Comandante
Petchot Ba cque , Comand arrte Doyer, Cap , Delatour.,Tenente Emilger
e o.ficisis e instrutores d8fEscola de Rouffach

/

'J

À ob ro compreende, al, ém d euma introdução ger-aL e de
"generalidades sObre a Educação FíSica Mil~tàr", seis partes,po
dendo ser assim " esquema. tizada:
..
.~

Introdução

Geral

Generalidades

sObre Educação Física Militür.
Noções gerais
Cap.I- Ginástica cor;setiva,prevGntiva
e de marru't
enç eio ,
Cap.II-Lições de treinamento físico
no campo.
.
Cap.III-Lições de.treinamento f1sico
em percurso.

lª Parte- Treinamento
Física

Geral.

2gParte- Tr~iname:)atoFísico I'" Capo 1- O Terr~no.
e d ospor-tí.vo »/» comba t c "Cap.II- O Homem.
~ap.I- Sessões de iniciações e treina
mentos.
[Cap.II-A natação.
Cap.II~-P+ogressQo do trcinamento~

i

'3ª

P:: ~ ~

~:

'.L'

ünamen to.

-,
;;

"

alor das provas físicas.
Os'diferentes contrôles.Instruções
gerais.
.
4ª Pnrte •. Contrele do trei !Cap.I-Contrele do treinamento físico
name nt o fís I-c o militar. .
gcra L,
Cap.I~-Co~trele do treinemento físi~
I
co e\desportivo par~ o combote
Capo 111- Co'ntrelG do treinamento de.§..'
-,
por t v o , '
5ª Parte- Noçõ'es de ana tomia, de fisiologia e de s egur-ança ,

-I

í

6ª Parte- Anexos.
I

•

;
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Intrudn ~.
/j. Educação Físi ca Mili tar passou a cons tituir parte
'-ntegr2útc J(~ instrução militar.

..,.

O·cunjunto das atividadeE3 físicas tende
tente:

..

8.

·dar ao comba

I
a)- a resi at êncí.a para a guerra mod crria ;
b)- a possiblidade de cumprir com economia - e eficien

eia todos os atos do combate;

c)- a conf í.ança" e o auto-domínio,

que de,riva das duas

qualidades anteriores.
Os ~ranceses incorporados ao exército apresentam pro.
fundas diferenças individuais de correentes de vários fatóres;a'l
tre eles à car~ncia alimentar e as provações dos liltimos tempos:
A idade atuai da incorporação permite, ontretnnto, agir sebre aI
gun~ daqueles aspectos.

o ~reinamento Físicm Militar propõe;se também a corri
gir os defeitos .d o organismo que se ,op,õemao desenvolvimento c0]1
pleto e harmonioso do homem, educar seus reflexos, ef enfim,trel
ná-lo para as dificUldades do combate •
./

Como o estudo d o'taLhado do Momento de lns truçÔ:o Física
IMilitnr do. ]\rança aumentaria cone d ernv oLemen t e este trabalho,
dar cnoc. :~!.ql,ci,
um esquema dos' principais fins do Treinament,o fi
,
'
,
61CO
nu'1':L t,"'-r.
í

I

Pra~icadas po~ todos durante
aS IA semanas.
vos: Corrigir ou dimi ticn desportiva, QP,J..2ti
preventi va, e dê mUlr os desiquilíbrios fisiol'gicos n50 ftxados;pr~venir
éonservação.
o aparec~mento de dissimetri·
as estuuturais; conservar as
atitudes
corretas~

/lª)-LiÇDBS de giná~

o

/

•

Treinamo!!

to Físico Ge

2~)-Lições no campo

ral.

, I

-,

3ª)- Lições de pc~
curso.

.....
Aliarão os moviment os funda ,mentais do métodQ analítico
sueco aos exercícios do méto
do na tural. A passagem das li
95es do IQ grupo para ns liçõea de campo sérá feita
de
forma, progressiva e sob Cü~ :trele medi co ,
/Farão com que '0 h;;mà11
saia do
c@nnrio 8r~ificial do campo
de exercíclos para entrar em
contato com a natureza.
~
\

/ Habili to.rá o soldado a enfrentar a luta d í.retr
corpo o. corpo; c o Lo ea -lo-á em c untacto ccn
o Trcinn~0nto Fi no
todas
aS .dificu,ldades do terreno, preparandoe í.oo c; .',;,,)1) )rti=
o
para
descobrir os ardis utilizáveis em com'-;-1b'1 t '"
vo 'p~l1~:1 " c',
bate.
Este tipo de atividades terá lusar progressivamente na instrução, em função do estado f:í.s{co dos recrutas.
,..- C . ...L- •... ,.'

-

l~

•

c:...,

•••.••

"

-ggo

Treinamento
des
portivo
e a inicia
ção nos desportós
coletivos.

Tríplece
fim;
Completar a formaç~o física
ds homem;aperfei
ç ea r
sua oduc aç ae moral,
dí.v e-vt r- dosellvol::
vondo o g.e~~ pola luta.
Essa 6tividade
sara
alternada'
com o treinamento
físico
geral,
às
qual 8, complI emerrto ,
í

~

o

Gr~.at11.S?:n
to HO';lot;.,~n.20.
dos Rocrutas-

.. c Ia ssificaç~o
em grupos deve s ar f o ta so b indicação .prGc:isa' do médico, que nã.o s ôment e deverá basear a sua decisão,
sÔbre ~ estado bio16gico
do indivíduo
no momento do pri
meiro e xamo módico, mas ainda s~bre os oxames ofcYtuados quer terreno,
quo r no decurso das vistas
pc r Iod.í ca s de corrt.r Le •
TÓda mudança do grupo, assim como modificaçõos
de trei~ment0
não serão efetuadas
âa t es da autorização
do medico, que terá td"
da a respons8bilidade
da progrossão
do treinamonto
físico.
í.

'I

-

n.

.
,

ô

\

g).- O Moderno
te

Sis t omaSueco

Não insistiremos
estudado.
.

~

,;

.ma s nesse
í

ponto

que já foi

Lorigamon
-

~

h)-

A Ginástica

Acrobática

A &inástica
acrobática
é a oxpressãCf de um movLmcn t.e
que encontrou
campo pr6prície
sobretudo
nos Estados Unidos, de
onde se tr,8l1.Sportfiu a vários
ou,tros países,
entre os' qua s o Bra .
sil e a Suécuã.
Os livros. americanos
mais dí.vu Lgad s s são IIThe
Tumblers Manual", de Laporte Renner, e ttstunts
an d Tumblings fér
Girl Ir, de Virgínia
Lee Horne.
Na Suécia ti Prof o Arne I'amm cr", sob
• título "Tammer-Tlmining" publicou. uma sórie de oou acu.Le e Lnc Lu
indo exercícios
acr-o báfrí.c e a e p~rámides.
l!.intre nós , 'a Escola de
Aer-onáu ti ca foi a vordadeira
introdutora
da ginástica
a cr obá t í.or
s Lat omat í.z ada , tendo o seu Departamento
de Educação Físic8,publP
cadt?,. em 1945, um .púscule
sob o título
de- tlNormas para a lnstre..
ção de Sc::.l tos o Acrobacias.
Elementares",
salcado
n e IlIThe Tumbl~~
Manual".
posteriormente;
a gí náat í.ca a cr-obá t c a tovo grande acc
tação na Escola Nacional
de Educação Física
G Desportos
e na Escola de EducaçElo Física
d\l Exército,
devendo-se
a osca última
G
"Manuaili de Ginástica
li.crobática",
bom t r-abal.ho , elngora inteiramc
te adaptado 'as características
-de Método Pr anc és de Joinville-lc
Porrt •. li cxpo aí.çâc que faremos a s·eguir é um r-esume do Manual on
apr~ço.
í

I

í

,

i:

A última guerra mu.nd~.al evidenciou
t.1ric±a do fator
moral como elemento decisivo
i

ainda mais a .í.mpo r.
das bC.tc:ühas.

Di~nte da évolução
extnaordinária
dos meios do ataque
o elemento humano ficou como que desamparado,
sem f6rçaspara
co
ter a ava.Lan che das descobertas
sensacionais
que presenciamos.
_
S~mente um corpo forte
e protegido
confiante
om suas possibilidados,
será capaz
brutalidade·
dos c omba'tc s futuros.
i

por s6lida moral
de reagir
ante

e
a

Equipar o homem, o soldado,
com ássos ntributos
6 dodos responsdvois
pela integridade
do Patrim6nio
Nf.

.vcr- preoípuo
o í.on aL,

-30..•
A Educação Fisica, encarada no 'seu sentido amplo

de

cu l tura física fator de ::IDrtalecimentomoral e desenvolvimento
Lnt oLc c t.ua L, é o processo mais pr é t í.co e a t ra cn t e para a ecnae ....

'

cução do objetivo colimado.
At rav és do trãbalho físico bem conduzido, co.m fins pcr
feitnment e definidos, sem 'ilisar apenas a hiper"trofiamuseu.Lar ou
~ formação de atletas especializados, chegaremos a resultqdos col
cretos, perdur6teis após a desincorporação dos conecritos,porquq,
se ao deixar a caserna o cidadão não encontra ambiente capaz de
mante-lo ffsicamente em forma, sua estrutura moral permanêcerá
intacta até que, com a mobiliàação, se consmga o rcerguimentofus
aptidões físi~as diminuidas pelo sedentarismo da vida moderna. '

A Ginástica 4crobática~ sob o tríplice aspecto, (de
chão" em aparelhos e pir~mides), fornecerá aos instrutores os r c
cursos tócnicos nedessários ~ realização do trabalho físico com~
pátivcl coma
finalidade a atingir •
. ':
••

G~nástica de chão

t.,

A. "Ginástica de d180u,
conquista deste ...••
de s í.d er-a tum",

'"

\

é

UJU. dos

meios seguros para

a

o Homem apreende a utilizar-se de todos os seus reour
sos naturais -em f ~r~B, f~e~ibilidadQ, destreza e equilíb:~o. A=
costuma-se ns declsoes ra)ldas e seguras. Torna-se consclontede
.suas pos sibiJ.idades, adquire p or-t'o í.t a noção da responsabilidade'
d~s~emor ao perigo e f'ô r ça de v?ntade para a consecução da vitÓrJ.a.
Encarada d~ss e modo, a ltGinástica de c hâo!", dará otíCumpre, todavia, ev:iitarque ela sirva de v cf cu.Lo
a funambulismo
deturpadores de suas finalidades, pcr quanto dos"!'"
pertarno nos executantes sentimentos de vaidade e cxt b í.cá on smo :
i compatíveis com as qualidades- visadas.
moer-e su'l.t a dos ,

í

Todos os aparelhos,por mais simples que sejam, serão
prosceitos.
O homem deve utilízar-so de ffeus pr6prios recursos
e qualquer aú:zílio deverá advir apenas dos seus próprios com;ean~ef~rDs. Nas sessões de estudo, o instrutor poderá lançar mao
de alguns apar al ho a simples (trampolim, traves a pequena altura,
etc~); ~ fim de facilitar o ensino de certos exercícios.
·s50

as

As aptidões físicas produzidas pela ginástica de chão
sDguintes:

,I )-Floxibilidade das articulações, particularment e da
coluna vcr tcbr-aLj ,
2 )-frenso do equilíbrio a ,.pC qu ena e gr-ande al, tura s;
3~·dcstreza O agilidade;
4)-resistôncia muscular;
•
·5)-ferça .muacu.Le r-,

As qualidades morais visadas pela ginástica de chão
compr o end ea s

•

lj-COragem;
,
2 :"'energia;
3 -confiança em síprópriQ;
4) -noção de respoll$abilidade.

-31A Gin~stica
de, Chno desperta
ainda o senso da oportunidade e desenvolve
o raciocínio
por meio das ações rápidas
e
precisas
que o praticante
ó levado a efetuar no decorrer
do tra
balho •

r.

•
RQ.g~.nccrnente,s

h.

direção

e execuxão

do trabalho

If

I )

A -

'"
Sessocs

de estudo:

(1)- As sessões
e det8.1hado dos di ferent

visam ao aprendizado
prático
Torãoinício
com urna
sessão preparat6ria
composta de exercíoios
de atertção'flexiona
montqs de cb!OJ braço, pernD, tronco e caixa toráxica
que, depreferoncin,
devam Ser conhecidas
desdo as sessões
de Ginástica Comum,

J

de estudo

o s movimento s.

Õs elementos da sessão prbpriamente
çlita,t sel"ão ensin a dcs um a um, individualment
e; após a demonstraçao
feita
pelo
monitor ou p el o guia e os exercícios
difíceis
ou perigoso
se':'"
rão decompostos em suas fases naturais,
a fim de que os instru
endos adquiram confiança
para execução do moviment o c om.pleto.2):'" Par-a que as sessões
de estudo produz am efeitos,fisiol6gicos
gerais
aôbr o os pr a t.í cantos o instrutor
não devenã insis
tir em que os alunos executem com perfeição
~sse ou aqu~le eXDr~
c.fc í.c , mas devorá dai t.an t oa movimentos 1 quan tos compor te o t em~
po previsto
para a sessão.
.~
.
~:~sitI1 iCJilo., ,cad~ Büsa8o" dn ~Ginnsticn ,do ChO:o t devcrc$
ec.r pr cc od í.dr: do duns e nt-cT;' tr~s' éOS3':;CS d.e Estudo p~ra que ce
0xerG,;(cios~ pG9~Qm ser' oxucut o ão e onr c~,mjunto eu, 041 pi(!tt.;I·
•

,
3)- Cbnvdm acentuar que durante as Sessões de Es~do, devo o instrutor
manter absoluto
contrele
üa turrra para evi
tar que os homens se ent:eeguem ~, prática,
por conta própria,
dos
movimentos que estão sendo executados um a um sob suas vistas,
;
ev tiand o perigosos
acident es , s empre injusti fi-cáveis.
,.
í,

4) - Frequência:
As sessÕes de estudo
das no decorrer
de todo o pe r I odo de instrução,
introduzidos
novos exercícios.
/

5)~ Duraç~o:
tempo total
da sessão;
calma - 1/10.
todos

A sessão
os exercícios

,

6)-

,

:~-':.

A sessão preparat6ria
a prbprÜlmento
dita

propriamente
dita
sejam executados

t

serno minis.tra ..•.
sempre que forem
...."

tomará os 2/10
- 7/10 e a volta

dO

a-,

será condUZido. de modo que
por toda a turma.

Organização:

a)- A Sessio Prepavat6ria
- consta de exercícios
de
flexionamentos
previstos,
podendo ser aplicadostainhém
outros
e..,
xercícios,
uma vez que ~sses elementos já devem ser conhecidos
4esdB as Sessões de Ginastica
Comum.
b )» Sessão J?r~,riamente
ditacada sessão dover~ ter
exercícios
de flexibilidade,
de equilíbrio,
do destreza
e de fdI
ça e equilíbrio.
•

~.

ma Sessao

A título ~ de exemplo,
daremos
~
de Ginastica
de Chao.
c) - Volta

à Calma-

duas Sessões

.í.d ên t í.o a 'a da Sess80

Comum.
•

-

de Estudo ,u
de Ginástica

~r
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B)-

Sessão

de Ginástica

de chão:

---------------.~~
Regimc' de Tra balh~

"-r.

(' ..

Período

•
,../ ~
Dur-a ça o t~;es$ãbJ: S., pro .yolta
~
prepad ta.
[palma..· j
ratóric
i

Intensidade

Obs.

~ , \'
'.

í,

~ •..

'

I

At.
Prepara
çao
,

IV

Fraca-

-

30 a 3511

I'

minutos

II

Ob.

flex .•

" 2 ex , Gq.

~ex. dest
2ex.f~r
ça ,

cxt ,

.

I

~~plica
~
çao

Nota:

,,

. Forte

I

j

j

I

fJ.e~ IdCfIl í Periodo de
2 "eq.
:
aplicação.

I, 22

!

I

t

t, 2cx.

Idem

!
i

, I

\,

Id~nt~
PeDíodo
del ,
~ -r
""",
ca a l prepara9ao I
s. deG_!'Ex, fácels
Comum e seguros,

2 ex , de

Er.
Pr.
Tr.

I, E:X.dificeil
e p.er Lgo sos

"d e s t ]
"fOrçat

A d ís tribuiçno

dos exercí;cios
por período's', (fáceis, difí~
c eãe, seguros ou perigosos),
nfio deve se:r encarada rlhgidamen't e , servindo, apenas Para do'sar- a na t.ur-ez.a do tréJ,.balho 1 evitando
acfdent os.
...
.:t.:.e.

.

A1medida que orrhcmcn s se tor-nar om desembaraçados,
exercícios
,irã~ cre$cendo em dificuldade
e perigo,
a critério
instrtj.tor.' , .,;.
••
i

•

'/>

·

1"\.-,
'"
~
1 - .LIu.raç~o
.•. A .sessaode

raçao de 3 a ~5 mlnutos;
a forte
pOs são assim dis tri buidos :'
B

S.essão pr:epa:batóriavolta D. calma - '1/10..

.

,2) - Clét.-ssificação
,

2/10;' Sessão
'.

.

.'

a

du-

~s t e a t eo!!!
't'

pr-opr-Lamerrte dita
os:

.

ao númer-o doe.ptlaticnntes:individual
,

• -tí,Vo;

tem

os
do

'

<\os exer.c fca o s acrobátic

'

a )» quarrto

(
I

,.'
f:r-aca lnten~~dade,
dê 35 a 40 mlnutoS.
..'

6

N'

7/10 e

'"

j

b) - quan t'o' às qualidades

ou co1e"7

q1fe desenvolvem:

fi

~
't-

flexibilidade
(marchas,rOlamentos\;
equili brsí o (apOios~: d e- equilíbrio
e par-ada s simples)
d ca t r eza (rodadas' E; sal tos) ;
,
fÓrça' (paradas
duplas e prancha s).
,.

?)-:- Organização:

•

a~- A ?scolha dos ~xercícios
~~e de~~m 'Bntrar no quadro da s es sao, flcará
subor-dana da em pm nc ípl.O, ao per-f odo d.e
instruçno.
ç

.'

.

j

L

Assim, no P~riodo de Prepnração,
serno incluidos
os
exer .f c i oa , fác,B:Ls e s egúros .: ao passo que no de Aplicação, serão
ministrados
8xercícios
difiéeis
e perigosos.
Os exercícios
di."

";

L

b) .•..Para a organização
de uma sessão,
o instrutor
devorá levar em c orrt a a dificuldade
dos exercícios
,respoi tandc
a
ordem dm qu o os mesmos se encontram, já graduados
em dificuldade
.resc ent e.
'

J

4)-

-33\
Caraterísticas:
.\

a)- Para que uma 'sessá;
seja contínua. é necessário
qu e os
exercíci os sejam realizados
sem
parada,
um
a
pós!
outros.
O
proces
'
r,
-",
.
o'.,
so d.0 execuça o em lí''p'í.s t a 11 e/ o IT.alS
prSLl.CO"
O :Lns'cru'tor rCiJ.:n.8CL
turma
após a sessão pr cpaz-a t ór-La , d es í.gna os exercícios
na .crdem em que serão feitos,
coloca os hOTIcns em coluna por.um oupor c1ots!, e coman da O início
da pista
fiscalizando
a execução
A IIpistal'
poderá ser" repetida
uma ou mais vêzes,
de acôrdo com
a Lrrt cne í.dn
d e dos qxercícios
e o grau de treinamento
dos nomcn s ,
.
I
N.

o

5)-

Idade

dos pr8ticantes:

A Ginástica
de Chão poderá ser praticada
ãesde os 7a,
désdeque s ej am abo'LLd os os exercíciopde
fôrça' e as s essOes.
c orrt cnaam 8:)2enas mov.í.men toe ~áceis
e s egur cs , %uarÇJ.adas as deV'~~
das proporçoes
em relaçao
à ldade dos pratlcantes~
Os exercícl~
de fôrç~ poderão ser incluidos
a partir
dos l~ anos.

nOs,

,

6) - Pre;3crições

higi

ên.í

ca s t
,

f

A GinásticD

de chão exige cu í.dados e sp eciais
em rela- ,
ção ao' Loc a Lvda sua prática.
Quando$efétuada
em co Lchôe ej d ev em
ê'stes t30frer con:stantes
exposições
ao sol; serão batidos
dlária
mente para r o t t r ar a po e í.r'a , Quando efetuada
em terra
fôfa,arela.
ou grama, devem e er afastado~. dos locais
frequentados
por an Lma-,
,is, a fim de evitar
oontaminação.
O uniforme deverá ser trocado
após o bahho que deve suceder imediotrunete
h Sessão.

, I

f

SQssão' de Ginástica
•

(Intensidade

D'
la

•

de Chão

fraca)

I

Hora
'Local~
Uniforme
\

35 minutos.

Duração-

,

Sessão;Preparat6ria

(7minutos)

At. - Numerar seguidamente.
,
Flexão e extensão
da cabaça imo 5;M-IO)
Br.- Elevaçao laterml
dos braços cqm flexao dos ente-braços
no
plano horizontal
(m.5;M-IO) ~
Pr.- M.N.2.-. Flexão e ex t cnajio das 'per'n a ajj o e.Lhos af'a s t.ad oe ,
(m-5 ;M.IO)Tr.- Afast.
lat.Flexão e extensão
do tronco
(m-5;M.IO).·
Cxt. Afast.
La t ;» Com elovação' dos braços estendidos
(3'a 5vê2es)

;.,- Cb~- M.:N.q.:

Se~são prb12riamente'd'ita

1)-

•

\

.f.,

•

Exercieios
de flOX~b~lidade,
a)- Marc;;a:ádo pato.
b) - Rolamen to 121t eral es t cnd.í do.

2)~ Exercícios
a)- Parada
b)- Parada
,,
\~ )- Exerclcios
21)- Rodada
b)- Salto
~orso

-(24,5

minu:tos)

.
"

dã equil!briQ.
de ümbros~
com os braços estendidos.
de destreza:
dupla para a frente.
com apeio nas mãos, rolando as bostas sÓbre
o
do um com~nheiro
om ap~io nas mãos e nos joelhos.
"

/'

.Já

-34-

..

\

4)- Exercíci os do f,~rça:
a)-/Prancha com apdio'da barriga nos pós <il!e
um compo.nheiro
em d ocúb lt o dor sal, pe ma e br a 90s na vertical.
b)- Pran'Jho.20m apbio mútuo.

\.

"'
I

Volta
à calma (3.5 ~i.rut0s)
~
\

""'~---""-'~""""""--'

"'-"'~~.-

Marcha lenta com exer,cícios r-c ap.í.r a t ra oa •
- Marcha com conto ou assobio.
Exercícios de ordem unida.

./

ó

o

I

/

Sessão de Ginástica de chão
(Intensidade forte)

---

•

'-

Dia
Hora
Local
Unit'orme

nuração: 40 minutos.

r

Sossão ,PrED2arat6ria (8 rginutos).
At.- Teboada simples.
Cb •.•.Circuriduç50-dn cabeça.
Br.- (2) Afast. lat.- Flexão e extensão dos aate-braços,com
va1ão dos braços par-a trás.
Pr.- ) - Gr. Afast. Lat.- M.N.Q.
Tr.- 2 - Sentado - M.n.q.- Rotação do tronco.

ele

I

Cxt.J2

~ Afst.lat.-

Levando

oLt crnadaucn t e as

espáduas

para

a

frente e para trás •.

-

Sessão PrCSE,riam'Cntcditn ( 28 minutos)
(

1)- Exerc íei os de f L exibilid.a d e:
a) ....Msrcha do camelo (lQ processo).

/

simples parn 8. frente, com as mãos nos torno
b)- Rolamento
zelos ~
.
2) .•. Exercíci os de equilíbri o:
a)- Parada com apdio da co.beça c dasmãos no chão.
b ) - li\l1ilíbriocom a pô o do s P8S aôb r o as coxas de um comp,ê;.
.
d e pc,
'
w.!:'c(.!i.ro
3)~ Exercícios d e destreza:
,
a)- E·jd.",í~_a
s ôbr e as costas do um c ompnnhciro de pó.
b)- Salto pGra a frente com npÓio nas mãos de um compnnheiro
.deitado em-decúbito dorsal, pern as flexionadns.
c )» salto de pe í.xe ,
.

.

•.

~

í

4)- Exercícios de fêrç.a:
a)- Porada dupla.
b )» Parada com a pó.í,o sôbr e o dor so de um c ompanhe ir-o ,
Volta à ca~na - (4 minutms)
- Mnrcha lenta com ex~rcícios
- Mnrcha com canto ou nsobio
- Exercícios de ordem unida •

•

respirat6rio'8

"

r

t
\

.

,
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Gj.nástioa

Consideraç=cs

em A:earelQ9.s

Gerais

1)- A ginástica
em Aparelhos
consiste
na' prntica
do
exercícios
em barra fixa,
barras
paralelo.s,
cavalo de pau e es
cada horizontal.
Trabalhando
particularmente
a parte superior
do corpo,
8SS0
f'o rma de trabalho
deve ser sempre' associada
às
dmnais previstas
no Manual C-21-20,evimando-se
a especializaçao que acarrets
a desproporçao
do tronco
em relaçao
as'per~s~

y

,..;

',...,

IV

"

2 )'- Com a. prática
da Ginástica
em Aparelhos,
verificá.
+ae um deseny:olvimento
,)rápido da muacu.Latura,
por isso que to:;
da 2\ modcr-aça o dove ser ob servada ~ por meio de s es se 8S cur tas e
bem oonduz i das , realizadas,
no máximô, tr~hi v êz e s por semana.

-

\

3)-

A Ginástica
em aparelhos
desenvolve,
em alto
grau,
a coragom e a ~árça de vontade,
pelo que deve,rá ser 'praticado
sistematicame~te
na tropa.
4)- A Gihástica
em Aparelhos ,poderá' ser ministrada,na
"
Tropa, a partir
do Período de Aplicação.
Para os praticantes
com trabalho
fisico
anterior
(cabos,
sargent os, c adotes, ofic La s
oto,'}, ela pod:erá .scr Lnac Lada desde logo, uma vez que os exrieutantes
já pcasuem a aptidão
física
Lnd spnn sáv e.L à inici.c:tção do
trabalho
em aparelhos.
í

í

B)- Regras
,
c8nstará

para

~

execuçao

,l)-~Compo~içãode três partes:

e constará
-,torácics.

.

d~, trsbalhq
Csda sessãó

de Ginástics

a) .... Sessão Preparst6ria~
Terá
de flexionamentos
de braços,

b)- Sessão Própriatmente
constará
de exercícios
mencionados
arrt orã orment e.

35 minutos

c') - Volta

à

dita:
fleitos

caüma :' Idcntica

~e Aparelhos

a duração, de 5 minutos.
pernas, t ronco e c af.xa
Oom a duração máxima de
nos quatro aparelhos

~ das demais

a e as ó e s de

'

..

trabalho.

2)-

Direção:
"

-Y

a)- A sessão Propriàmente
dita começará sob a forma de
Sessão de Estudo,
isto é, o instrutor
ou monitor farn o movimento completo,
decompondo-o,
em s egu.í.da, em suas fases lógicas,expcg
doa ,técnica
apropri~d~
u melhor execuçãQ do exercício.
Em segui
da os alunos passarao
um a um p e Lo a pa r d, ho , or-Lorrt a dos e auxiliados
pelo instrutor
e monitor.
Passados
todos os homens ,o instrutor
fará o novo movimento previsto
paTa o mesmo aparelho
e o
trabalho
cont Lnuar-á- como par a o primeiro
exer2ício.
Terminada
a ,série relativa
ao primeiro
aparelho
(barra
fixa),
o instrutor
c onduz l r-é [1 turma para o segundo (barras\ paralela s ) e pr-o c eder~
de modo id~ntico.
A~ós passar
todos os alunos pela escada hori
§ontal e cavalo de ppu, o instrutor
reqondizirá
a turma. ao prl
meiro aparelho, para que os homens executem novamente Os exercícios ensinados,
mas d eesa voz, som qua Lqucr- auxf l.í.o , de maneira idôntica,
•
rança,

b) - Para
deverão ser
!.

,em forma:em

que a sessão seja c.mdúz í.da com ordem. e segu
t omada s as seguintes
precau;ões:
' -

Na fase da execução,
0-6 alunos
deverão ser colocados
tantas
colunas,
quantas comporte o apaDOOlho, de modo,

•.

-36que todos
...moni tor.

os movimentos,

sejam

fiscalizados

pelo

instrutor

ou

..,. Dur-ante o. execução do tro.balho
a turma deverá ser
c ons ez-vada em e.í.Lêncd.o , a fim de rtão perturbar
os executantes
•
outro

lado

... O instrutor
do o.pnrêlho

e moni t or deverão CORServar-se
de um e
a firp. de protegEr
as quedas desastrosas~

-Nas 9,uedas em que o executante
ca í.r- com 11 cabeça
para
. baixo,'a
proteçao
deverá consistir
em a~p~rá-lo
pela nuca,sem
tentar
proteger
todo o corpo, o que ~uase sempre result a Lmpo asível,
devido aD pêso e ~ velocidade
da quéda~
.
Além
do empr ~go
os exer
, .
.
- de cc Lchfies sob 08 àparélhos,
CJ.CJ.os perl.gosos.d:-e_
,,'
,~ ~..
verão ser feitos
sob a pr o t cçâo do apa r cl ho de e egur anç a j denorni
nado ttAnzol" ,cuja
construção
e detalhes
são descritos
mais adiãn
te_
.
~
.

C}...
Caso o instrutor
disponha de duis ou mais monitore~
o t.r-qba.l.ho pOderá ser feito
em "rodizio"',
f Lcand o cada auxt Lfar
em um apar-ê Lho de modo que, s em perda de tempo, os. alunos pa as em
imedi8ta
e sucessivamente
de um a outro aparêlho.
..

a)-

Durante as primeiras
sessões
o uniforme deverá ser
o de gin6stica
comum; qu.ando os homens estiverem
mais desembaraçados na pr~tica
dOE exercícios,
doverá ser usado o uniforme
de
Oampanha; dessaforma,
as scssões
de ginástica
em aparelhos,
cons
t.i tuirão
um verdat1eiro
t este do.s possiblidades
físicas
e morais-r.
do soldado,
preparando~o
po.ra reà'izar,
com facilidade,
a· t~áns~
posição
de um grande número de obst&cul,os,' que podere encontrar
no campo de ba talha.
"
/e)- Os e~ercicios
catalogados
no presente
Mnnual, foram
c oLcc a doe sob a f'orma de"série",
isto
é, oons tsm de uma subida
no a par-ê Lho , um movimento ou deslocamento
e uma saída, sempre na
ordem de dificuldade
crescente
de série
para s0rie~ Cumpro assinql.ar todavia,
que as s6rios
só· deverao ser usadas quando os pra
t c an t e s já executem com d e aerapar-e ço cada um dos exeroícios
que
co mpôem a "s 6rieH•
í

,
c) - Nomemelatura.. dos aparelho
Barra

,

\

s-

Horizontal-

ALtur-a ajustável
até '2,40 m,
- Comprimento e nt r e os suportes,
Di~metro-,28
a 30 lTIffi.

2,25m.

Oma teria'
da barr-a hor-Lzorrt a L deve ser,
de pr:efer~neia
confeccionado
em aç o, Os súpor t ee verticais
sno de mad eí.xa c om
diffiens8es de lQ x 10 cm. aproximadamente.
Barras

paralelas-

- Altur? ajustável
até 1,60m.
- Comprimento - 3,00 a 3,40 m.
--, .Largura (afastamento
das barras)
(5

dm.

x,4

As barras
em.)

devem ser

·42 a 46 em.

de me dó í.r a polida

em forma

oval

-37...
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C.Qv~üo d.e peru. :
.• 111ça- largurà
35 a '$7 em.
domprimento1,80 m;
- Altura - 1,10 ID •

.'

O corpo do cavalo será de made í.r a acolchoada
cob erta de
couro.
Suporte
ele madeira,'
com 4-pem8s
pcz-mi t í.ndo au.mentar
a
altura
do c ava l,o até 1,50 m, .t~lças de madeira
po I-Lda com 28 IDID.
"de diâmet:ro,
afastadas
de 42 a 46 em. e presas, no dorso do c ava 1: o tendo a a L tura maior 12 em., medindo a empr nhadura
8 em•.
.
,
Para salto
poderá ser usado O mesmo cavalo com alças
ou
retirando
as alças,
\

Para a realização
dec er toe exercícios
~. necessário
o u
so de co1ch§es para Eroteger
na~ que4as o~ am?rtecer
os saltos7
Ess es cã.ch ocs deverao ter as dí.meneoe s apr-ox í.ma da a de 3,00 x
1,50m x 5.ClU. de algod80 ou crina
coberta
de lona.
ó

\

Para a realizaç~o
de saltos
nQ cavalo de páu·, poder~o,
ser empre§~dos pranchas
de impuls~D ~ou trampolim
de fácil
cons~rução.

D)-

~

Nom~nc1?ture,

daposiçãQ

do c6r~o.
,

Pnra descre~er
ga posições
dD executann
com re1Bção
aparelho,
bem como as posições
e ;qJ.ovimentos· furo a1nentais~
/

8)-

..
"

Posi~õosdo

corpo

em r~lação

nO aparelho;

ao
I

1- FocialSel'llpre que O oor'po e at e j a c om suo. frent
para o aparelho.

voltada

2~ Do r-aa L»
Sempre que o corpo
so ) volt ada s para o aparelho.
3.•• Lateral~ xo do apare!ho.

Quando o "eixq

ó

<:

e

s t e j a com-a s costas(dqr
'
'

do corpoll

está: po.ralelo

aoltei
~ ~

- Oonsideram-o~ "eixo- do C or pc" a ChOlIB.
da, "linha
dos omor.
br-os" ou linha imaginária
biQa~romial.
.
.... Cone ideramos 11 eixo do. o.pa r ê'Lho " 'alinha
que rept'esen~
ta o comprimento
do apar ê'Lho ,
"
/ 4- TransversalQuando o Ileixo do corpo"
los retos ,com o "eixo do apar~lhot1.

5... H~)riz.;ntal- apoiada

Sempr~ que o c orpo
no aparelho.

f>orma

~ngu-'

,este ja su apcn so ou
'

b)-, Empunhaauras~
Empunhadur-a s ou tltomadas" ~ão as diversas
execútahte'sogl1ro.r
o aparélho
e manter-so
nele.

maneiras/do
I

Po dom ser nssim cld'ssificodos:
j
))orsal - ]ninb6m chama da empunhadur a '''·órdin4ri'aft,
é uma
das
mais frequentemente
usadas.
t exccut aâa da OQ.lleira mais natural,
em geral
sem rotação
dos braços,
em q~alquer
dos apare
• lhos' a saber:
.
Barra h~rizontaIpalm$s das mãos dirigidas
para a,
frentB,· ~uando em suspensao
e para baixo quando em apêio,
parem
com os polegares
sempre .em redor da b8rra
o do l8do m.ais próxima
um do outro •

.

'- ..
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. Barra.s fara~elas
..,.palmas das mãos se defrontando
polegares
do
'lado
maí,
s
pr0ximo
um do outro,
quan do em apô í.o
,
;.
trans~ersal,porem
com o~polegares
sempre ao redor da barra.

.

e

Cavalo com arções e argolaspalmas das mãos se defro
e po.l cgur c s do Ia do mais pr jximo U!""U do cut r o,
-

tando

Pa.lmar - também chamada empunhadura "Lnver-sa ", é justamente executada
de maneira inversa
a empunhadura dorsal e a
outra a plamar.
Mista ..," tanbóm chamda da "combLnada" ó executada
de maque umo das mãos mantenha a empunhadura dorsal e a outra

neira
"1

a paLmar ,

/

o

afastamento
'''standardll
da en punha dur a , deve corres~onder à largurn
dos ombros.
Muito raramente
um exercício
é iniciado
com os braços em pos iç50 11 cruzada '", porém, mesnroa ssim a
empunhadura ainda será dorsal,
palmar ou mista.
c)-Posições

fundámentais,

1- S~spensãó - PDsição ati~a tomada pelo executante,
quando suspcnso pelos punhos, ante-braços,
pés ou pernas,
estan
do Y) p~so de- corpo abaixo do ponto de su ap en sâc , .
2- ApÔio- Posição tomada pelo executante,quando
supor
tando o p ao do corpo e ôbr-e os braços,
est ando o c otovel o e
õ
tronco aci[~ das ~ãos.

.t

ê

3- S-entado-Posíção
tC)Inada s õb r e o a pa'r ê.Lho , na qual
a.. ma cr- pa r t e do peso do , exicut.an t,e é suportada
pe Lae coxas
(U nádegas.
í

Eetn s são 8S posições
fundamentais
sideradas
básicas,
seja' qual fÔr o aparelho
Itrabalbando •

..

Pirê1mides

,

Como última forma de trabalho
temos as -Sessões de P:ir dmides.

,

\

,~~
'~"
..•.'j

•

acro bá t í.ca
e'

'"

)'" ~" R,~:":'
-,

lfi8 ginástica

As í:ür~mid.es são exercícios
mundí.a'l.merrt e conhecidos
a sua execução tem o caráter
mais f'unambuLcs co que utilitári?o

.;

...•'•\.".

necessárias
e conem que se estiv-er

lhos,

"'",~:.

li.s pir~mid8s podem ser
dividindo-se
em Bonsequência,

praticadas
em:

com ou s em a pare-

-""

..

"i:~

.•.

.

a)b)-

,

~

de ar~ias,

Pir&nides
Pirttmides

sem a pa r-e'Lhca]
com apf\relhos.

\

Sem aparelhos
poderá ser praticada
em praias,caixas
campos gramados e out.r os locais
de chão macio.
Com utilização

de aparelhos,

dever6

ser

praticada

.
em

ginásio.
Os apar21hos
ou material
indispensável
compreend-e~ão:
- c oLcho ee de vnri os tamillh.os, cavalo-s de pau de diferentes
alturas,
barras
paralelas,
p18taformas,
esc8das e outros
tan tO's aparelhos ..•

~~~

•

(

-~9As sess3es
de piramide~,
não devor5Q ter 'para ~6s, as
mesmas· características
das pr-a t Lc ada s no meio ':civiL,
Elas cons
ti tuirão
uma c cmb.í.na ç áo dos exez-cIc í.os ensinados
nas sessões
de
ginástica
de chão e ginástica'
de 'apcrelhos,tericb
om,vista,desen
volver no homem, ferça,
equilíbrio
edostreza;
eninsando-lhesmeios de galgar
alturas
para transposição
de obs t áou'Loe , com 81
tos muros, pontes,
árvores,
e t c , , que poderão s'er liteis na vida
em dampanha.
Método de Trabalho
mETI te

1- O método
pr-á t i.c .i , limitm

oa empregada

de trabalho
empregado deve ser essencialm-se a parte teórica
aO ene.Lno da t ócnino execução dos diferentes
movimento~.

2- Uma sessão de pirttmides,
divide-se'
em três partes.

tos',

com. a duraç50,de

30 mí.nu

a)-Sessão
Prepailat6ria-'
2/:LO 'do tempo it;otQ.l;
b)-Sessão
Pr'b:priamente, dita7/7::.0 do t empo tota~;'
C )-Vol ta ~ calma1/10 da dur'açao t.ot a L da a es aao ,

é idêntica

3- li Sessão Preparat6ria
de Ginástica
do ohão.

t6ria

à Ses~ão Prépara-

..

4-' A Sessão Pr'bpriaments
dit8.- consta de ~xecução de
vários
ti'pos d e piramides,
onde aa o ensinadas
a técn'ica
da montagem da Pir~mide1 a maneira de desfaz~-la,
bem como os meios d e
cv t8.r a cí.ônrrt e s , ensincmdo 8. forma de ~al tal'. dos pontos 01 to s ,
caindo separadamente
os diferentes.
oompo.ierrt e s 0.8 Pirt\:mide.
í

.'

balho,
~as

ae.

"

.

'

5- O instrutor
deve começar o desenvolvimento
u t í.Lfz an do exercícios
fáceis
de serem executados.

6- As Pirdmides
de aprendigagem,
8té

do tra-

devem ser enmnadas
em sucessivas
eta
conseguir
combinar P0ra arumr a· Pir~mi

7- A dí.apo aí.çâo

dos homens para a prondizagem deve ser
~ vontade.
Como indicação ,'deverá ser t omado o disp os.í tivo em
semi-círculr),
de forma que todos os alunos observem' o instrutor
quando no ensino dos dife'rentes
detalhes
d a técnic a' empregada em
determin3dos
exercícios.
)
8- O instrutor

ou o inoni tor explic 80
exercício
que
va í' en aí.na r , ex ecu.t ando ou mondando executar
por um g:.:ün ou auxiliar.
Primeiro "devagar, aôbr e o técnico. mais perfeita
de re.§.
lizn-Io,
depois mando repet,ir:
o exercício
de manei.r que deve
ser cxocusado,
Em s egu id a., confórme o número -;de par t c í.parrt es
da piE~mide, divide
o escola
em ~Bqueno's g.rupo s , d(1)do liberdade
de a çao aos alunos paro. pro.ticá-l.o,·
observando
e Qorrigindo
nessa ocaaí.ão , os erros.
.,
à

í

9- Ens í.nad o todos' os exercícios
da sessão:', será executada uma pirtrrllide,
por pequenos grupos,
o qua.L poderá ter cora i;er de cOiJ.petição, visando túrna~ mais atraente
a st;:lssão.
10- As sessões
de p í.r-ám í.des dever50 ser 'pratic a da s in icialment e, emuniforme de ginástica
co mum, para f ac l.í. t ar a a •..
p rendigagem,
por ém, tão logo a turma d cruonstr e c cnhe cimento
de
todos os excr-c Icã oa , as mesmas deverão. ser realizadas
em uniforme de campanha, para habilitar
o soldado a realizar'
com d e s emba-,
raça,
~sses mbvimentos,
muitoS. dos quais poderõo sér úteis
em di
versas
si tuaç ões do c omba t o,
.
í

í

-4011- Tendo em vista
a S1).aaplicação/militar,
'as sessões
de pirâmides,
Que desenvJlvem asqualidades
físicas1
ferçb,equilíbri o, d.est1"-eza, a o par
ri.,,",- s qualidades
morais,
cor-agem e con.
fiança recíproca,
deve ser orientada,.
fugindo do aepec t o f'unam- ' j
b u.Le sc o , visando 'a sua ap l Lc aç âo ma vida em campanha. Treinado
em tempo de paz, ccnvcn í.errt omcnt e , poderão ser empregados na guer
ra, equipes que, corn f~cilidade,
galgarão,
um ponto 'elevado
(ar-'"""
ver-e , anda r superior
q.e um -o d.í f'í.é.í.o , muro de UIl1c'1 foftificação,
etc.),
facilitando
o progseguimento
de uma missão.
12- Na pirâmide de 2 ou mais andares,
deverão ser observadas a distribuição
dos h0mens, de forma que, os mais pesadoE
e os mai s fort es', fi quem como bas e , cabendo ao smai s 4geis,
formar os andares superiores.

J

i

Nos manuais
tramos certas
pálavras
es 'ta s , cumpre destacar
gí.a te, Dá c t ícnaz-y" :

x
de ginástica
acrobática
que t~ um sig~ificado
as seguint e s , segundo

americanos
encon ~
especial
e, entre
o"Webster' S 00-11e-

"Stunt"
(Provavelmente
a palavra
tem origem na palavra
(Tarefa).
fi A f'ea t
oi skill,
s trength
ar thc like,
espccidllly
ono done to attract
a ttention".
Portant o, um fei t,o de
'destreza,
fjrça,
ou c ousa s emeLharrt e , especialment e aquele que
é feito
pa r a atrair
at€:nção.
'
,11 Tash"

\..

"Tumbling" (de "Twnble", que v em de ItTumbenll-dançar
violentamente,
saltar
e de IfTwhbianil, com o mesmo significado
""Saltar,
pular,etc.
~ ritmicaillmte;
agora usualmente,
executar
f~.:'Ítos acrobáticos,
tais
como: ItSomersaults",
"'handspringsll,etç.
C8ir subitamente
e violentamente.
~,ltar,etc,
de mOd~ súbito
deso-rdena do.
IISpríngtl-,Saltar,

elcvo.r-se

o

e

ràpidamente.

"SOmersault"
(vem de supra e saltus).
tlUmsalto
ou pu
lOlem que o indivíduo
faz os calcanhares
passarem por cima da ~
cnbeça. nA leap as jump which a person turns his heels ovar his
h ead!",

,

"Handspring"
Afe8.t of tumb1ing c..:msisting in turning
iu the au as in a somersB111t, with the aid of'a push fram both
hands , or on e ha nd i on the g.round'", (uma+at.l vâ.d aüe acrobática
do
U
tipo ,1'Tumbling qU0 consiste
em vol tear no ar, como no "s:2mcr ..;
saul til, com o auxílio
de um impulso com. uma ou amba s as maos ,no
chão) •
c-

i)-

..

A Gin6stica
,

des Lnr
p erundo
ten
e
ti-geram

feminina

.A. gi.üástica
feminina
sofreu,
no 'século XX, dua s 'granLuênct a s ,. que se apresentam
como as mais importuntes,suvigor óscsmente tdda s as cut r os inicin ti va s , Elli Bj orksJacques Dalcroze são ósnomes'que
se destacam de quantos
a suo. Dtenção voltada
paro a ginástlca
feminína.

~jorksten,professera
do Instituto
de Educação Física
da Universidade
de Hel.$..;i.ngfers, partiu
originariamente
do sist'ema sueco de Ling. Assim, diz ela no pnefacio
de seu livro tlGymnastique
Fémenine",
em dois vo Lume s dos qua i s Q primeiro
publicado em 1918 e o segundo em 1923*

-41Pref6cio

da autora

11 Esta
obra ~ baseada nos princípios
do s Ls t ema d Ling;
ela é'UYilresumo das Lô eí.a s que me preocuparam. durante mais de
vinte
e cinco anos, tempo de minha atividade
po dagógí.ca , Eu reconheço quenão cc ns eguf " cxp or esses pensamentos de forma tal
que eles possam ser apanhado s Wi'nente em teoria.
Aquilo quº, me
pareceu fácil
e clnro de dem-:.;nstrar ou explicar.na
aplicaçao
p rá ti ca , me cau::t)u.
difi culdades
Lrrt r-ane po:ra.ívei.s numa expo sição
escrita.
Essas raz5es me impediram de publicar
mais cedo este
traôalh'~"', s ~bre~ _nái:?tica feminina.
Ocnt ud c , nos úl ta mos an os ,
recebí
apr cc Laç óe s encara j adoras s ób r e os meus princípffios.
Depoi.scresceu
em mim o. dese~o de ser uma ajuda e um ap~io às joVens profess8rns
de gl1l8stlca, que tr[lbnlha~
para o progresso
da
educação física
f'eurí.n.i.na, Assim, não me quis f'ur t ar- à redação·
d"ste trobalho.
e
Eu me dir:i,.jo,em
primeiro
lugar,
~s minhas alun8.s
da
Fii!llt'"illdia e d8 Di.namar-o a , que se Lnt eressmn há mudt o , de uma ma
nc í.r-a prática,
pelas minha s id éias,
empregando-as.
Espero quea~uelas qU2 m? lerem,. t.~h8.1~ i~dulg~ncia
pctrn oom n~ i~1)erfei
90es que sao lnerentes
8 prlmelra
parte dessa exposlçaO.
é

i

\

\
/

/

Desejo agradecer
aos meus jovens colegas
de HClsing
fors,
que, d e di versa§ maneiras,
f'ad, lita:i'am
o meu tra ba Lho- Es
c l.ar eç o ainda qu o "l~ teoria
oape cLaLí.zada da ginástica"
do pro=
fessor
J. Lindharq, da Universidade de Copenh8g~, serviu-me de
ap rí,c e fio condutor para redigir
os princípios
expostos nesta
obra.
Elli BjorBt(!m. _, 11
Ketty Jentser,
na versão francesa
(1929) incluiu uni
"Avant- Prepos",
que, merece' ser conhecido pelos conceitos
que
encerro e, sobretudo,
pela síntese
evolutiva
que nos a pr-e s en t.a
dé
d Cilllnan
.
t es na ppoca.
'
a respel t o d as lelas
í

í

í

I

há

J?ieI're- Heuri Ling foi,
mai s de um século,
o genfuaI furo ador da educação física
r-ac LohaL, Esse homem , peo t e
ginasta,
tr8zia ~ c ons í.go uma cent elba di v\ í.n., e cr-Lad or-a , Ele en
.
trou era c cmunbuo C0111 as leis da Natureza e 2S fez entrever
a seus
contempor(tneos.
Quanto ma s se e e tuda a vida de um gênio, mais
se entende a imensidade
de seus hor í.zcnt es e m1ã.:1:"s se aprecia
a
v en er-aç ao que lhededicam
os que são depOSitários
de sua obr-a , A
illécia,
e; espe ct al.men t e o $nstituto
Real e Central
de Gin6s~ica
de EstocolJilo, ao qual. nos orgulhamos de pertencer,
envolveu-a
num
culto à ljGI11órin de Ling; d!ant~ ~ela se Lnct.í.nam I2;quêles qujo 1dea L é .nao a pena a a educ aç ao flSl C8, mas a e duc aç ao de um modo·
geral.
11

e
--

í

,

Há um século qu e grand es educadores
como Rouss eau , 1'ost.aLoz.z
Fvoebel é, mais moder namonte, Maria Mont essori
,Adolphe
Ferri~re.,
Ed.ruaz'd Clapnrode,
veem t r-a zerido noções nOVaS à educação; na seeu então a escol~
ativa;
urnprofessor
que deseje ser
m educador não pode ignJrÓ-Ia.
Pessoalmente,
tivemos o privil~
g o ê, ao mesmo tempo, a angustia
de sentir,
pouco a pouco, uma
grande dessrmonia
entre o ensino da educaçDofísica
tal 'como a
h8vínmos praticado
e o eLan vi tal que anima hoje em dia a psicologia da criança.
Não 'querendo abandonar
repentinàmente
uriln ~ .
neira
de procedo!! que, sob certos aspectos,
d cr a bom .res u.Ltado ,
Ln s í.st tmoa dur-arrt e anos no sis t orna antigo.
Estávamos entre dois
paIos: de um lado ,s8tisfazer
~s leis da pedngogia funcional
e
deixar a necessidade
inatn de ntividpde
ser exe~cida livremen~~
de out.r-o : lado, lÍú1Ítnr eSSB a t Lv.í.daô o física
p.r-a evitar
o "SU.!:
menage" e discipliná-Ia
de modo a melhoro.r o equilíbrio
das graE;
í

,

í

..

...
42des flillÇÕCS físiológicas,de onde o dever da lutar
c ontra as'
más posturas
e e c oIa r-e s ," as mal f:)riliações heredi ttiriq s e corri
gí-las
n[Lj;18cUc18dó pos s fve L,
Nessa p eaqu ía.a Lerrta , JacQues""
Dà Lcr-oz e .. , o ~:n2gico do rítmo,
Baden Powe Ll,, o genial
criadort
do e sCOti:SElU? . o Dr. Paul G,jdin, pr of essor de auxo Log.í.a do In s
ti t1Íl.to.J ~.J,;.' Ecue seau , fixaram
suc eas ív ament e a nessa atençãosâb:i:ie a j:mportc1ncia do ritmo, do j Ógo e s ôb r e o va l.or- r.elftti vo .
Que tem el de s envo Iv i.men'tc do múe cu Lo , em Q'OIDPI1raça-ooom o da
mobilidade
mormal dos dife.:çent?s
segment,üs articulares.
.I

./

.

'.,

..-....J.rV

;'Muito satisfeitos':
ficamos quando .enco n tr-amos uma sclu
ção ,,:ptlra>os ,problemas. que. nos pr-cocu pavam ," nas ideias
de EIlI
Bjo,rsten;
pr-ofe aeor a do Ena t.í, t ut o de Educação Física
t ligado
à Utiiversiô,,,:;de de Helsingf.ors.
Os dois volumes que ela publi C0U .s6bre
a Gin6stica
Feminina,
em 1918 e 1923, são anfma dos Cb
um sopro:: novo e, seguindo um curso de ferias
dirigi do pela pI'O
fessCra q;3jorsten,
tivemos o caaãjio
de a ôm Lr e'r sua f'o r t e personã
Lí.de.d e de educadora
e Ld ea'l Ls ta ,
.!:
~-f

I

.",

._

,....,

:;; ,Na r ec entt -cvo.Lucao da e duoaç a o f'·lsiaa nos paises
os
c and'í navo s é "come .í.novadc r-e Que aparece a figura
de Elli Bjore
tep.~ OUtrlils f,iguras
a pa r ec er-am com, ,:i,deias· novas, como EllinFalk, Ni:els Bukh e o 'major Thulin,
diretor
do .Sudsvenk8
Gym nastik
Institute".
Todos eles sj~reram
a influ~ncia
de Elli
Blj.orsteri., que tem uma àJ. Imo. de a r t í.s t.a , feita
para compreender,
a de Lil}.g,' uma inteligencia
vasta,
feita
p~ra alcançar
o gran1
.
t
~
a
d e ,gln8~~a.
é

J
I

.

, O, primeiro
volume da Ginástica
F,eminina, .expê e
os
pontos g.e vista
de, Elli Bjorsten,
sõb r e fisiologia,
morfologia
esi:;:étic~' e psi co Logí.a ,
O volume segundo" 11 ser publicado,
é a
apl'icaç.ao, pr.ó:tica do outro,
par-a crianças
fie oito a doze anos •
: Do ponto de vi-sta da fisiologin:,
Elli Bj oz-at.en aban-.
donou o'; ompr-ê go preponderante
da oorrt ra çâo- es t t í.c a , Ela apelou
par~ o ±';:ítmo.~ seu t raba t.ho g:j.n.ástico t.em um efei to circulatório
Lnt enaov
:N[fo foi,porém,
posta
de 180.0 a contração
est6tica,quCl
faz a educaçã~ da tonicidade
muscular.
"Um movimento é feito
·
com a Lma, .qu an do é executado
com. a plenitude
d.e expressão
pr6 ~
pria a'~:todo ser pens anê e'"; "Uma boa Líçâc :de g.í.né s t í.ca deve ser
esmo ~at>al?ta,
que possue c errt anaa de coloridos
e resumir-se"
num hf.no [\ v da 11-.
"
,
á

,

.

---

í

•

,

-

I

'~ Elli
Bjorsten,
iÓ,caliza
a ginástica
como um esfÓrço
dentro para fora;
ela procura
criar
uma a tmcs r or-a estimulan
te\ nãq apenas por meio~do
ritmo,
mas pela imagem, "Ninguém I
rá,diz~(:ila,·a
uma estaçao
sem um fin~ com o mcsmo sentimento
com
qu:e s4Na'i a ela para espero.r uma pessoa amí.ga , Ê preciso 'não
f:eeiar'.t a alegria , com moví.merrto s comandado s e disciplina
repres
s va , \A ~alegria
é uma grande inspi~aªora
de 'gest0s
leves,gra
-;:
c os os. Como já di saer-am a gra ça nao é uma art e,' mas uma manei
r-a de ser natural
e nobre".
.
.,...
de':

í

í,

A professÓra
Bjorsten
trata
de ~odo ~sclarecedor
e ca
tivante
do sentido
psicol~gico
da educaç~o tísica.
~ingu6m,an
tes dela? t.r-a t ou do 8 ssunto com t an ta autoridadel,
convicção
e
compet6ncia.
Para çoncluir,
diremos Que éí educaçao física
assim
cOIDEreendidD torna-se
<:. colaborador8,'no
'que diz respieto
à edu
CgÇDO, dos cu't ra e disciplinas.
. Ela deixo,u de ser a p ena s 8 ."ner.::;
c eae í.d ad e c e ordem biológica,
nia s ou menos abor-r-e cí.do , sdbre 8
qua L t:6da gente fala,
sem' estar
convencida
de sua Lmpor-t.ânc'i a,
Esta fbra é ,poéBs, para nós, un:acontribuição
admir6ve~ ao est'~
do do, pr-obLema ccmp'l oxo que nos pr-eocupa, e Que e18 a jud ar é a
ao Lucí.o nar a'
'
,

=

í

.'

,.-43 ~
1'a1"6 t crmí.na r , t.erao s o pr-az or- do exprimir
o nosso rec onhec í.mcn t o àqu eLe s que nos f'a oi.Lí t ar-am o estudo da questão
e
aos nossas [~}IJ.D.')S, cujo errtus aemo , ecnf í.ança e a Lcgr-í,a ,nos der-ara oe t Irru l.o n ('88 c tr8 ba Lho s u V
í

.......•

•

t,

-

Bjo1rsl~t~;n. c.m a í.d cr-a que a ginástica
fe1lün:i..j,18dov o ser
em c orrt a fins fisiológicos,
m:.Jrfol,Jgicos,
estéticos
op3icologi
.
e os , ao s qu al s dedica' 30 p6ginn s de sua cb r-a , Advtn a s eguin te
divisão
por i-dndet 5 a 8 an oa ] 8 o 11 a noe j 11 o 13 nYlOS, perío
da pubert6rio
e p.eriodo post-pubertério.
Já em 1912, nu Olimp'I
ada de Est~colmo ,B.jorksten
haví.a realiz8d.o
CQYllSUaSalunos,
umã
d emcns tr-e çâo que impressi onou pro f'unc amerrt e a quant ;)S a assis ti
z-am, 11 sua influênci.a
par ec e ter sido bom grânde principéümen":
te sebre Ní.e Lé Bukh , que realiza
,naginás"tica
mae cu.Lí.na 1.'lovimento s~melha11to.·
.
I..

Jocques Dalcroze,
professor
de Música do Consdrvatóri'o
de Genebra,
que t81l1b6m ensinava
s01fejo' e estética,ó
o idealiza
dor do sistema
que se vu.Lgar-íaou
sob 8 d cn omí.na çâo de nginQsti~
ca Rítmica" • DaLer-o z c par t í.u' da mar-cha como oxercício
el.cmcn tue criou dc:p.Jis sórie
de exercícios
com os <lU,ÜS objetivava
d e s en
volver ~ nprimor8:r;' o" sentido
aud t vo do SUrtS alunas.
í

Assim,'

í

o que" ele dorioraí.nou de r f tmí.ca era um co~junto
~nc8r8dos
sob wn ponto de, vista
particular:

do tais
exercícios,
o ..s cn t í.do musical.

Os f'un dcm en tc s do sistema

de D81croze

podem 'ser

assim

rosUJ,li0.'Js:

2)- Descnvc>lver
e aperfaiçoar
o sistema
nervoso
e o 8
."
1pa r-e.Iho uuacu'l a.r de tal .f orma que isso porm ta criar
uma "nent a
Lã da d e rítmico.H,
graças à [co Labcr-açâ o íntima
do corpo c do cSPl
rito,
~Is,)b a LnfLuênc i.a cqnstante
da música".
.
,
í

,

'\

b)- Es t ab eLec ez- rolo.ções
harmõn í.cas 4ntro os movimentos corporais,
d narní.crm on't o onLaçado s e a s pr~)porç30s c d oc omposiç50s
dí.v or-aaa do "tol1ipo,lIl isto
ó, ?-riarllo sentido
rítmico
musical".
í

'J;

c)- PÔr em' rolaç5~)
dinemismos co.r-por-aí.s mat zu do s
no tempo, com as düücnsõos
e resistências
do ftespaç,)",
para edu
cal' o "sentido
do ri1hmo musico-p~ú'stic,)".

t Lmporvtarrt o r-e s aa Lto.r que ~sso
ro..r f'undamcrrtre Lraen'te o ritmo o a plástica,
mais àspectos
não monos .í.mpor t.crrt ea,

í

sistema,
:por considedescuida-se
dos de

Conclu:l,.ndo ~ a influêncié\
da' rít'mic8
de DaLcr oz e aôb r e
a ginc1stic8
f emí.n.í.na foi c one i.d órsvel,
principalmente
no Br-a s.í.L t
dando origem a criação
das cadeiras
do"ginásrtica
RQtmicaíl oxis·tente nas nos ea s escolas
'de Educação Física.
Cr;m muito mcnoz- pr o g eç5,) pod er euos Lembr-ar' ainda MajaOarlquist,
pa r a a qual os movamerrt os deverão
sor oxecut aâos com
, .
, .
- Ufa dI'
o ,illlnlrJO
es f""urçc, neoessarlo
8 c8da
o os; para lS80 recomeg
da UI:~8"mocân ca f'unc ~'::m[\lu repres errta da por um .tipo de movi me!!
to qu o , on lU;,8r de .se Loc al.La ar em um grupo de -do t er-mí.na o mús
culo,
s e pr-opaga ao longe; sogmento moví.do , c onío uma. 11 onda" ,isto
é, a "cx'tcns fio do t rono o par-a trns., axocut o da por um remador (m.§:
cânioa iunci:.'l1ql)
tem um c ar-á ter- "ondu.Lan t e" e 1).ão se pa r-e c o em
" nrda ao m~MirJ.onto rígido
do ginnsto. primitivo
(rnecân ca esquemá
tica).
No prLueiro
tende-se
a ob t cr- o melhor rendimonto
com' o .
mínimo de 08i'erço,
ucd.í.ant e uma ef'Lc a s distribuição
do trabalho ,
í

ô

,

í

•

/

,

i
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-44de l'ocalizar
"t'jd.Otl :j esf6r-'
na turur mcnt e , nno contribui

enquanto que, no segundo, s8 trsta
ço na muscu'Latu ra afidominal,~oque,
pnro desenvolver
a coCrdonaçao.

Em 1952, por cc aaí ê o dos Jugos Ol!Elpicos de Helsinki,
realizou-se
na cLdad e
Tempere, t amb ém na Firil~.ndia,
'J I
C0ngresso elo.' Liga Irrt ez-nací.ona L de GinGstioo Moderno Feminina,
do
'lual participoram,
dentre
outras
representantes:
Medau Schule,
Bode Schuí6,
Lohelano. Schule,
H.Webber,aleil18s;Agnet:fe
Bcr-t r and ,
dinamarquesa;
Hilma Jalkanen,
Karina Kari, Bertha Reiko,finlàn
desas; Margareth Frolicb.,
aust.ríca,etc.
O 0bjetivo
dessas esco
ia s é t orne r 8 ginástica
feminina
bem d Lstintc
damasculina,
exaI
tando a graçQ e 8. ha rucn í,a e a bele za do mcvL.,en t ce nn mulher,"'"
cujas cond í.ç oe s de- vida tendem, cada vez na í.e , a pr cj ud Lcri=La s ,
tHd.iieando-se
aube í.dl ár-Lamcrrte. da lUÚS1il.CO
como instrumento
valig,
so mas não indispensávol
e inspirando-se
na dança, tais
escolas
r-ea Lí.zam Um admirável
trabalho
de ritmo,. graças à estética,emprestando
aO movimento uma eXEressão que torna caracteristicamen
te feminino.

de

I

No corront e ano de 1953, ti vemos opo r tu.n kl ad e de assis
tir,
no Curso de AperfeiçJomentc
Técnico-Pedag~gico,
realizado
em Snntos" sob o patrocínio
do Departamento
de Educação Físico
de são Pau.Lo, ao magnf'í co tro.balho
do Prof. Mnrg8.~eth Fr~_>lich,
pelo quol se evidencia
o v~r~adeira
natureza
do movimento que
deverá oons t tu r a base do t)C,O o trabalho
gí náat í.c o feLtinino.
Sent,imos, mais do que nunca, a razão (l,ue nos o as s't í.a , quando;
anos ntrns,
procurámos
dc:m,:;nstrQr que 'téda gí.náa t ca é rítmicq
e que não se pJderia
just;ific8.r
a existência,
na Escola N8CiJnal
dI.e Educaç8':; Físicn,
de Ul1l8. chamada cadeira, de "ginâstic8
rítL.1Íca ".
TÓda a moder-na Educaçã 'J' FIs ic o feminina <El stóbaseac.a
na sô,
tura,
no r-c.Laxamen to , na flexi bI Lf.dad e , no. moLoj o do o orpo, na
gra ça e s uav.í.dad e do gesto e na e xpr eaefio da f í.eí.oncraí.a , tr8d.~
zindo 8 verd8deira
naturozn
da mulher por intermédio
do movimen
to.
E, do .acen a forma que o ginásti.ca
dinamarquesa
e o halterõ
filiSl:J.o se apresentc.m C01TIO c8r8ct€rístic8l;.lent
e pr6prios
ho ::
mem, a' ginástica
de Margoreth Fr')clieh
é a único que p xí er-á ad o
qua r= eo- 8S ox í.g ênc s e pa r t Lcu.Lar'Ldadee dS sexo feminino, con -=
tribuinco
de f:rwa decisiva,para
a exaltaçao
do. belez8,graça
e
suavidsde
da mulher. Por ocasião
do IIl Congresso Mundial de Edu
ca çâo Físioa,a
que a as at Lmoe no corrente
ano de 1953 em Istam=
bul,tivemos
o ensejo de ver novamente o magnífico
trabalho
de
Margaret Frolich
com a sua equipe de elite,
sem dúvida o melh.r'
ttabalho
f~min1nô . que já vimoso
j)- O Halterofilismo.
, O moderno ha Lt erQfilismo
en cont.r-a as sua S origens
nos
SiStt;;L18S eu.Lturistas,
cuj JS exercíci os u tãLí.z avam apn r-al.ho a, É
um movimento huje dí fu ncí. do pelo mundo inteiro
o que nc Brasil
-vem cenqu ís tando cada dia' mai. or númer-o ,d e õ. depj;os • Há 8 quele s
que se c oLbc am contra o ha Ltevofi1ismo
alegando
ser o moemo ag
ti-fisi~;'lógico.
Nada 1118.iserrado;
os f'un dàracrrt os sóbr-e
os
quais
ha Lterofilismo
repouso
são rigo rosamen te fisi ..;"lógi co s,
O princípio
tUl'ldéU11ental e s t á no c.:esenvolyili1ento do músculo .peIa - repetição'
dn corrt raçâo muscular;
Ó h6 os que exageram
ê as e
número, profocondo
um desenvolvimento
exc cpc a ona I de certas
par
tos do corpo, n ot adamorrt e bic eps 1 grand es dors8is,
peito rais ,ddL
toic1~s ,etc..
Osque pra ti'caro o ha Ltórcfili
smo são d enomí.nado s h8.1
terofilistns
e se d.LvI d ora em dois grupos:
seristas
ou modelac1orer
elcvantores
de l)e~so.
Os pr Luo r os ,por me.io de-séries
'de :E!Rercio ias adr cd emerrt e e s cc-Lh í.do s, faz em trubalhar
com intensidade
c crtos grupo s »ruacuLar oa , pro curando dos onv o 1ver a cerrtuâ ôamente
o corpo po'r um conjunto
deexercíc io~ ana.l f t í,c os, qUG lhe sJ1iTIode1811 o físico.
Os ~vnntaJ,ore0
de peso S80 a qu Le e que se pr epa .•.
r am paro as cGIlpetições
que objeti vam o Levarrt amen t o do mal or P.9.
so em certas
posiç3es
pre-dctermiYlEldas;
as posições
c16ssioas
í

í

í

í

•
!

ao

í.á

í

J

,...

í

é

/
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s50
bras

11 j

et étl, H developpe"
e 118rro.-qhé.fi e a soma de quilo s ou li ..•
três Lovcn t.amerrt os dá 'J resul t ad o de cada coape t.í ãor-,

.

C~JS

'

!

Como o desenvolvimento
muscular exige esforços
cada
vez mais intensos,
e, sendo os haltores
de outrora
com pca o s 'fi
xos ~ issso
s6 e ra possível
pelo auraen t o do nümcr-o de repGtições
da c~,ntraç8o mus cuLa.r-] moc~ernamentB,,' p r óra , C~)El ÓS ha Lt er es O.e
arrí Ihn e é possível
r-ou Lí za.r séries
cada v oz mn s rf.nt ens os aume n
t8ndo nno apen8s o nwnero de repeti~ões
d8s contrações
como ain
0.J.t p~ogressiv~
ente, o E~sO do apar-e.Lho do f .rrma 8 exigir
osfõ!:.
ço ill810r en caU8 cjntraç80.

.'

í

I,

o númer-o d~ livros e r-cv í.s t a s sób r o ha Lt er-of.í.Lí.arao é
muito gr and o e dentre
os trnbalhos
mais vulgarizados
estn\ o de
Bob. Hc f'f'man t1HJW to b e str;:mg, Hea Lt.hy & Hnpp;v.rt, vo Lume de 400
" . s,
p8gll'lD
~}

<

\

,H6 Que acr-c sc en'tar- a.í nd a , dentre nu t c s -cut ro s , mais
os se.;uintes:
"How to dcvelop o powerful chost",
de Chas T.Tl'ever r 1tTrai.q.gin~ f cr- Grcat Strnll~th"e
How to dcvelop a powerful
abd oraem" do mesmo au t cr ; e mu tas ;revistas
como "Heal-th arid
stre.ggthlt,
inglesa,
"strength
and HeaLüh!", 8BericaM;,HF~rça
e
'""b ;
r-a ai'1'e i.r a ,« t o.
Sauue
,
í

í

Uma boa ba sc d e c crih ec Lmcntoe de ana-t.uma , f'Ls LoLcg La e ci
n eaí.oLogLa é inc.isponsóvel
para :'riontar
o M1 terofilisr,lO
sem
trazer
pre;fníz0S
.í.mcdí.a t os ou medí.a tc a à ,saúde dos pr-a t í.c an t ca,
,

i

••

/

/
\
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F"1SlC2
.
.ócmcé1çao
no B'r8s~ I dur2ute
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8)t8
te

situ8ç5o

a nt er-í cr

o Século

C. adoção

XX

do 'Mét:Jdo Froncês.

De 1900 8 1930 8 Educação' Física
no Brasil
se a pr e aen
como em fase de transição
pa ra se or-gan í.aaz- t ndministrati
v8mõn
depois dêste
ano.
\

L,ssíra <1 ,21 de dezembro ele 1'905, o Dr. J,.:;rge de Mor8is,
deputado }e1q ;Est8do do Al11fJ.Zon8S,pronuncia
na C~mara, a fim de
Austifiç8r
o pFO j eto Que apresentava,
um mem'-.lráve:J..dis CU!' s o , êl<\lrante o QU81 f'c b as tarrt e apnr t eado, Ne~3Sediscurso,
faz 'a apo-lJgia
àD Educação Físioa e,a seguir, tal Qual fizera Rui B8rbosa
em 1882,d-elll~mstrn
a aí t ua çâo em Que ela, se enc crrt ra va nos Esta •
dos Unidos e na Europa., exibindo
farta,
v ar ín da e interessante
documentação.
O pro~eto
Que apresentou
foi o .seguinte:
.
í.

•

"O Congresso

ca,

•

sendo

Nae íona I res·) 1ve

i

Aftt, ,lº)- Ficam or-La di s duas
uma mílit8r
e outra c:vil~

es co Las c~e'Elucaçã0

]\ísL

§ lº- Par-a '\ instalação
c18 pr-í meí.r-à , fica o vgcv êr no
au t or-í z.ado 3 co.m.ss i ona'z ofic Laí, s de terra
e mar, para. es tud areiI! U8 Europa e América eco Norte o que existe
demolhor na espé
ci e,
'
sionar

§ 2 s., Quanto à esco 18 c i vil, pcdcz-á igualmente
pesso81 idjneo ou contratá-lo
imediatamente.
Art.

C.)LlÍS

Fica o pcde.r executivo
au tc rri za ...
10 a adQuirir terrenos
R3ra que 3 moo da d e das eacc Lae superiures
pOSS8,
em espaços apropr-í a do s ,dor-.se-á
prótic a dos j og o s 8.0 ar Lív ne.'
2Q)-

í

.#

'.

-46.
~rt.
32)- O gov~rno
c a do. gin,~stico.
sueca e jGgos
lec~mentus;
Ginásio Nacional,
dizos de Marinheir~s.

deverá instituir
desde já a prát,i
o.r li vr e, 11')S s egu.í.nf es esta b e
Colégio Mili tnr e Esc' ..La de i~pren

8. o

~

21 de setembro

So.la de Sessõe's,

(

0.)- J)rge

de

.

--

ele 1905.-,

/

Morais"

.
Este projeto
mereceu par ec cr- f'avor-áv eL do relntor
do.
Comissão de Instrução
~úblico.,
Dr. Afonso Costn, deputado pelo
Estado de pÓrno.lD.buco, du qual (:.ostC'crun:Js o~ seguintes
trechos
,
qu e nos pa r ec em os mais interessantes:
"'1~s

'"
-m....'
~
~o.nt agens da EduCDça~
~lSlca nao
se con t.Lcs~am ho- .
je, e ,)S que n cr-ed t.am e pensam que e s ta educação .nâo tem pu t r o
objetivo
senão criar
musculatura
e f'c r ta Leo er a pn r te .í.ranenaan-,
te de nos aa na tureza,
não c -.-:nheceLl, de c er t c , o s progressos
que
t em feito
o. fisiJlogia"
no vasto
e riquíssimo
campo (~a e cuc a ção'da juventude.
\
í

Nã'0 há e~eaenv oLví
,.;
\.
.
•.. . a c l'
c ep çao , a,nt ee Lí
ag enca
Lc ra

mento j..nt el ectual
perfeito,
boa perl'
.
d
~
'"
.,
e UCl a, Se n a o aa.. per.~·el t os, f artes e equilibrados
os~r~'oos
que a servem, porque o cérebro,ór
gão do pens amerrt o , reflete
o. en or-gi.a ou o. debilidade
de t.c d o õ
organismo.
Querer e epa ra r 'a Educação Física
da intelectual
é
"
J..
••
•
f
um erro, as
vezes,
de graves acns• equ en
c aa s., -/li
~stes aac
pr-a.nc
r-pios inc~ntáveié
••

•

QU[ultos pedag'Jgistas
e fisiolJg:1stas
têm e s tudaôo essa
questão
sO'J fi cordes
em r-eccnhcccr- a Lnf Luenc La podorosf': da- Educação Física
s~bre a inteligônci2,
sô br-e+o caráter,
s~bre a :410
r-aI , E 2 pedo.gugia cient ífica
- )Se tal nome lhe cabe - ainda err via do f_,rúlCi.çQc e onde tpntas
sno as questões
con tr-ov er-aas
é unânime nesse ,:.Jünto.

A E~ucaç5o Física deve c moçar na e~c~la primárla,tomnr
o cr-gnn í.s mo a ndu tenro,
mas aa s p Lé s t c aa é:!- t~dE\s as üilpressões,
para\revigJrá-lo
e desenv::lvO-lo;
serJ' continuada
no ginásio,acom -e•
,-...J
p anharido o estudante
ne curso secunoara o , ·pE~ra nao ser aband cna
(Ia dur-arrt o o po r-Lcdo c1JS estudos,
'nas acadelllÍas.
e nas univorsi7."
dados.
í

í

ê

~ tristíssimo,
dirGl.1>..;s, nós, e cr-moe um povo e 1;1 forma -:
ção Que não tem per crrquan t o ac ont.ua dc s traços
físicos'
d e SU8 rQ,
Ça, debilitada
G emfraquecida,
s cb Uh'1 c Li.ma eno r-vanã e e c s t ar'moa
ainda tão atrazados
em catériE\
de Educação Física,
eBquecidos
'
t:-Jdos nós ele que êb eles envo lviment o c or por a.L, obtido pelos j Jgos
e pelos exer~iJs
g.ínás t c oe , convenientemente
1:11nistrados,t2!,!',
to d ep cnú em CLvigor!,
a beleza
e o. própria
inteligêlloia.
_/'
í

"" s en do c.,br
~ na'"o
••• nao
·rlgny· +-,....T18 2. ga,1na s "t'a.ca , o pro f'8SS:"'!'
reune em t~rno desi ma í,s de meio. dúzia de a Lun oa , t'.::rnando-se
comum ver anuncàar , 'çOIll0 van t ang em de c cr t .e -c o Lég í.o s particuladispensados
da Ginástica.
res - o serem Js dis6ipulos
\,

í

A utilidade
do proj~to
não C2rece mais ~edeillünstração.
es tn c o .rt ua L daei ência de educação o d ee en vo Lví.rncri'to físic o
da mcc i~8.de se nos impõe como questão
da máxima Lmpor t.ânc La , pois
é di s s c qUJ d cp endc o vigor , a -energia G a beleza ele nossa raça e, em grande parte,
o futuro
do n os ao pais c omo naçâo forte,
res pei t.ada e f oliz '",

No

Emb or-a

aprovado,
jamais foi ês t e projoto
p1sto em execução,
sonco interessante,
assinalar
que só em 1939, se concretizou
o ic~eal cr.m que Jor-ge de MQ,rais s c.nha r-a umquar t o do sé
aulo antes.
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.A 5 de __
abril
de 1906, é criada uma càdeira
de Bducaçâ e
l!;ísica, anexa à Diretoria
Gel'al de Instrucão
PÜblica do Estado
do Amazonas, sendo governador AntOna. COn$tantino Nery..
'
\

.No ano",se~i:r:-te,
~ Missão ~ra~1cesa, con tr-a ta da :}2ara mini.§.
trar lnstruçao
mllltar
a FOrça Publlca do Estado de Sao Paulo,
'funda na referida
mí.Lf cka , uma Sala deArmas, destinada
a e ensino e prátioa
da esgrima, origem da Escola
de Educ aç àc Fúüca
da Ferça P61io ia1 do Estado, de são Paulo, - o maí,s antigo estabelecimento
especializado
de todo o Brasil.
Em 1909, 9ria-se
a
Escola em a pr
o , que, \ então,
forma os' primeiros
ttmestres de gi
nás t c a" e Itmestres de esgrima",
os qua.í s , por sua vez, divulga
ram nas fileiras
da FOrça e mesmo no meio civil
a prática
do m:§:
todo sueco, então adotado,
e a il1iaesgrimé\., nessa época incipie!t
te naquele Estado.
êç

"

í

l!im 1915, Manuel de Bonfim publica
"Lições de,Jiedagog~a!'
livro
importansd~,siml/) pa ra a época, cujo capítulo
V é dedicado
'
~: Cultura Física':EntreOutras
coisas afirma o autor:

"A educaç ão motora ou ginástic(a,
c, mpr-eend e os exercícios metódicos necessários
e próprios
para desenvolver
e apurar as energias
do organismo.
Essa expressã.o - .educ aç âo motora - t.em a van ta gem de
indicar
desde Logo que os exercícios
de ginástica
educa t.í va visam diretamente,
não sômente aos '6r~ãos musculares,
maã,s- a todo
o conjunto; do aparelho motor da vida de relação,
çompréondidos
aí, todos õs órgãos de inervação,e a todos os centros
superioes
de coordenação
dos moviment'bs.
A Educação Física
positiva
dirige-se por igual a todos ~sses ór"'aos' ê s.tividades,fopnando
o Que,
se pod er~a chamar a boa. -escola' dss movime:r:tos e do trabalho
mu,ê.
cular.
'Uorrlge-se,
a s s i.m, a riaç ao e at.r e t í.a e falha-' de que 'a
ginástica
tem por fim exercitar
e educar os músculos tão s õmen t e ,
,A êsse respeito,
como educação tem 'muito mais importfu1cia,0
que
se obtem com a ginástica
s ôb r e o. sistema nervoso do 'Lue o sim ~
pIes desenvolvimento
muscular.
Para a boa com~eensao
ãêsse pos
tulado,
convém definir
explíci tamente, o obj e t ve da educação gi::
nástican•

!

í

A 10 de janeiro,
de 1922, o Ministro
da Guerra baixa
uma portaria
cria~do o Centro Mílitar
de Educaçãp Física,
cuja
f'Lna Lá d.s de. estava especificada
1:.0 art.,
1Q: "O Ce~Cro Miihit ar de
Educação Física
destiTIà-se 'a dirigir,
cODrdenar e difundir
o no
vo método de educação físic a militar
9 suá3 aplicações
desportf=
va s ",
As circunstâncias
,entretanto,
não penni tiram,apesar
da
máxima boa vontade de todos,
inclusi ve do Ministro
Pandiá CalQ
geras que o centro se instalasse,
o que s6 -veã o a ser feito
mais
tarde,
quando entrou em funci onàment o o Curso Pz-ovi.sór-í. o de Edu
cação Física.
A;i.nda em 1922, o tenente
Joã-o Barbosa tei te pas=
sa a servir
como instrutor
de educação físicana
Esola de Sargen
tos de Lnf'arrt ar-La , tencb por auxiliar
o tenente f Jair Dant a s Ri'=boi r-o, Ministrou-se
então,
pela primeira' vez no Brasil,
Educa ção Física
com exercícizs
sistematizados,
decu ja práti,ca foram /
sendo coLhí.da s observaçoe s e dados para éstudo.
"
No Distri to Federal,
em 1925, o Professor
Oliveira
Gomes
e 12 outros professÓres
t.r-aba.Iriam como orientadores
de t ôd as
as escolas
públicas
de cada distrito
escolar.
Foi ~sse um tr~
balho que a pr e a errt ou bom rendimento
e muito contrib.ui
pata que
a Educação Física nas escolas
primárias
Obedecesse a orientação,
mais racional.
\,
I '

cia

o Dr. Jorge de Morais, a 30 de junho de 192~,pronun
na Câmar-a dos Deputados um 'discurso notável , voltando
a tr~

/'
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tar

do mesmo assunto

que ventilara

em 1905,

começando assim:

t

"Sr. Presidente:
Há longos anos agitei,
no seio do Congresso Nacional,
vários aspectos
do problema do qual decorre ,.inexoráve1fnente,
o futuro
e eficiência
da nossa
nacionailiidade, vi sto que diz de perto com o estereoma, f'urid.amental de,
seu
povc , qua l, a energia física'
e mental do hcmem'",

o dis curso está muito 'bem fundam entado e o autor demonstra grande segurança no assunto,
'descendo
a detalhes
de )
técnica.
Basema-se em J)émeny, nessa época em grande evidÔncia,
I
e também em Tissié.
Anatematiza. o futebol,
que então grassava
como verdadeira
epidffinia e que já fmerecera crítioas
anteriores
deFernando d e Azevedo e Carlos SusseR:ind deNiendoça utilizando
ünagens ,indiretas:
ttEnquanto na educação racional
e analíti •..
ca todos s e exercitam,
jovens,
velhos,
mulheres ,homens, cria nças
no esporte,
tal como acontece,
vê-se
enorme estádio
onde dois
grupos ,no máximo de 11 individUos,
se exercitam
e 10.000 olham
e t or-cem, . como se olhar c' torc er por tal ou qual c r de clube
conat í.t ut es e exercício
fis ico e a raça pud cs s e daí se beneficim"
ô

E desta forma conclui
o s eu discurso:
"Sr. President e, s e em outra bportuni.:. ade, recordei
o que Herodoto decantava sdbre os j~nios que pareciam imortais
e viviam e~ uma eter
na primavera,
de beleza
juvenil:
agora exteriorizo
ardentes
vo=
to s Rara
que os prec éi tos por mim apontados
sei transformem
em
leis' no Brasil,
que s assim pod er-á ser efioi ent e na paa , fazf?n
do de todos os brasileiros,
individuos
ativos,fortes,seja
qualfor a profissão
que a dotarem e que, na' guerra,
em hora angustio'
s a que pos s a Vir, sejam invencíveis
defensores
do 'no ssopa trim6:
nioH•
I
'

/

' ....

õ

Nesse mesmo ano de1927, a Escola de preparação
de mo
nitorcs
mªntida pela Liga de Esportes da Marinha, diploma, em
dezembro ,a sua primeira
turma do moni tores,
cuj o curso, f6ra de
dois anos.
li Reforma Fernando de Azevedo, em 1928, que reoI).ganizou o ensino primário,
normal e profissional
no J)istri to Federal
estabelece;u
qüe nos estabelecimsntos
de' ensino seria ministrada
em caráter
obrigatório
a IEducaçao Física
a todos os alunos.
Espe~ificava
ainda q~e a Educação Física
aplicada
à mulher, seria
conf orrra da 80 seu sexo e à s SU8S condições
peculiares.
Pr ez í.a a
criação de uma Escola Profissi onal de Educaç ão Físi ca , destina da
a pnnpa r-ar- e 8 s eLeo í.onar- profess"res
de Bducaç ão Física
para os
es t ab e Le c Lme n't os de ensino, do J)istrito
Federal.
E, u tó pí.camen t e
prescrevia
no art.
631: "Nenhum prédio escolar
será' cons truído
sem ~ue compreenda pátio de recreio
d de exercícios
físicos,pa~
vil~ao cobcrtb para ginástica,
te, 12 metros'por
24,no mírtimo,uma piscina
ou banheiros
e oficinas
de pequenas Lndus t.r-ía s v'! ,

,

v

/

I

Se §sso docreto tivesse'sido
pesto em execução na tota
lidade de seus artgos,
o desenvolvimento
~a Educação Física no ~
Dí.s t.rí, to Federal
poderia ser comparada, atua Lmen t e , .ao das cid~
dos em que se 4ncontramai~
adiantada.
Infelizmente,
~le teve
o mesmo destino
qa proposta
de Rui Barbosa,
em 1882,e do projeto de Jorge de Morais, om 1905.

-

\

I

./

.

E~ 1999, tendo como baluarte.s
o tenente
Inácio de Frei
tas RoLám , e o J)r. Virgílio
AlvGs'Bastos,
entra em t unc í.on amcntfi
o Curso Provisório
de Educação Fi'sica,
calcado nos moldes do Cen
tro Militar
de Educação Física
a que a Portaria
Ministerial
der". de ja ne í.r-o, de 1922, aludia.
Matriculam-se
no, mesmo, aí, ém
dos oficiais
do s í.gnado s , inúmeros pr-of es sôr-os pÚblicos primáriÓls
para caja matricula,
o Sr. Fc~nandp de Azevedo concdera tOdas a~

-49facilidades.
Essnprimeira turma estava integrada por oito
primeiros tenentes, dois primeiros tenentes médicos, vinte
professercqcivis o sessenta monitores.
\

Ncs se ano ,o General Nestor Seze""'redodos Passos submete ao es-tudo da Comissão de Educação F:fsica um ant e-projeto de
lei, cuj.oa dois prch.meirosartigos estavam assim redigidos:
"Art: lQ- A Educação Física.deve ser praticada por ,tQ
dos os resid cnt e s no Brasi 1
Ela é obr í.gatória em todo s os es
tabelecimentos de ensino federais t municpa is e particulares,- ã
partir da Ldad e de seis amos, pa.ca ambos os sexos.
o

\
I

§' lQ:- Para os do sexo ma sculino, cité a idade de sua in

corporaç ão "na s fCr:ças arma da s ,
,

§2Q- Para os do sexo feminino, matriculad~s nas es~o
1as primárias e secundárias e nas ~scolas profissionais. até aidade de vinte e ~ onos •

.,'"
_ Art.
2Q- O ensino da Educação FíSica será fiscalizado
ti
pe 1a 'Unlao.
- Esse ante-projeto mereceu uma grande crítica por ]';Br
te da Associação Brasileira de Educ aç ào , que a respeito emitiu
um parecer bastante longG, analisando liasfalhas do ante-proje
to" e apresentando, nas suas c cnc Luaôe s , medidas sulZistitutivas.

•

"

Em sua mensagem ao Congresso Nacional, na abertura da
Primeira Sessão 'da Décima Quarta Il©gislatura, S President e Washington Luiz, após estudar longamonte a situaçao no território
nacional, conclui pela ne c eaei.dad e da "ob.r.í ga t or'Ledad o dos' oxer
cícios físicos metódicos, desde a escola primária".
\

Trt!s métouos lutavam pela" hegemonia na Ed.ucação Ffsica em nosso país: ~ sueco, adotde em muitos colegios, ocalist~
n co v gen te nas itCM e em a lguns educan.dál"1oe,-q • alemão domi
nante ne,Exército.
Mesmo dep~is da adoção oficial do Método Francas, outras formas de trabalho ainda-resistiram, sobretudo
a Calistenia.
Em 1940, publicamos um opúsculo sob. título "E
duc açâo Física",- Estatística" , do qual ex't ra í.mo s 8S dados pa=
ra a or.;anizaçao do presente quadro, bastante objetivo,referen
te aos métodos ad otadoe nos estabelecimentos' de ensino s ecundª
rio:
í

í

..----

-----

I

I

'"

J

, i

M'étodes
"\Pr anc ê s

,

~_
'

Sueco
!
Alemao
--;-~.,.Diversos
~em ...ê..ê12eoif:Lcáç,ae

-L~

_

,!

1938

-_.

154

442

32

37

18
4"6- -_25
~
-75
\

1939

;2

2J _
2

,I,,
I

5 :~~ 1
585

r

De 1.930 a 1944, o i'/.Iétod.
Francês dom.í.neucompleta mente em todas as nossas insti tuições relacionadas ooma Educação Físioa, exc~~ão das A.C.M.que, seGuindo orientação norte
americana, oontinuam adotando a Oalistenia.
b)- LPDj)..9.1 ..Jto Método Francês na _cultura nacional
Duranta os anos de 1930 a 1945, períOdO caracteristioa
mente ditatorial, o Método Frano~i foi imposto de forma obriga=
ria e ,únioa a todos os estabeleoimentos de ensino inclusive as

-50colas de Educação Física.,respons~veli.speLa formação do pessoal
especializado. ,Dééte modo, geraç5es sucessivas de professOres
de Educação Físrica foram formados eEclusivamente dentro do Mét.odo Fran.c~s~ ignorando; por completo, t õda e qualquer outre
processo de trabalho • .i:Jnquantoisto, Os programas ~igentes nos
estabelecim011tos _ de ensino, quer civf s , quer militares, eram e.§.
tri t amerrt o ·baseados ne lVIétoc1o
Fral'l:tês,.
As instalaç5es e mate rial para as sessões de Educação Física eram .os requeridos pc
10 Método Francês; a nossa industria especialozou-se na .fabricã
ção de aparelhos para o Método Eranc êe , tal como ocorre na Sué=
cia, onde a industria
está mobilizada para aatEndeT
~s exigências do sistema sueco.
E, ao~poucos, tÓdas a3 caract2rist!
cas do Método Franc~s se foram incorporando às manif4staçoes de
nossa cultura especializada.
A Educação Física Ini'antil, como
trabalho de D. Guí.oma r Meirelle s Becker, aGinástica Rítmica, c'omo o livro da Prof •.Lya Bast:tan Meyer,. a Ginástica Acrobática,
como o manual da Escola de Educação Física do Exército, tudo,
tu:lo foi enquadrado na s regras. e princípios estabe1e cidos pelo
Método Francês. Mesmo depois de 1945, ap6s tentativas isoladas
para, no meio militar ou civil~ serem modificadas as formas de
trabalho físico por n6s. usadas, o Método Franc~s, já arraigado
à nossa cultura, resittiu, como resistirá sempre aos esforços
feitos para substituí-lo.
O Método Pranc s está def'Ln tivament e incorporado à
cultura nacional.
ê

í,

\

c)- ±endências atuais
.F

A Educação Fís·ica no Brasil está atualmente sob as s-e
guintes influê.ncías, das qua e r-esu.Ltam as t end ênc as daqueiasque a orientam:
í

í

l- franc8sa;
2-- sueca;

3- americana.

I

li.. inf +u~r;tciafranc esa se traduz pela adogão do Mét oô.o
Franc~s de J01nv111e-Ie-Pont, em grandes proporçoes e pela Sl.!!!
patia que alguns de nossos líderes manifestam pelO Moderno Método Francês, do Institut,o National de Esportes, do qual o Prof ,
Listello foi, em 1952, o grande propagandista, no curso promovi
do pelo Departamento de Educação Física do Estddo de são Panlo:na cidade deSantos.
".A .í.nf'Luenc
í.a sueca, m.aior justancnte no Estado de São
Pa,110, encontra ~suas raizes rio-s cursos ministrados pelo Pro f ,
Johanson nos anos de :1951 e 1952, já em Santos, já em outras
diferentes cidades
do pais, inclusive no Rio.
._ 11
!
~,
.i:.

A difiou.ldade 11.aiorpara a q.ifusqo do .sistema sueco est.ána falta
de aparelhDs,pOis a nossa industria não possui nem matéria prima nem operáriOS qua l.LfLc ados para a su§. fabricação.
, }~ LnfLuênc.i a am erã cana tem 't r s suportes: a calistenin, Vit;eht e ainda nas A. C.~:1.
e na Marinha; a ginástica acrobática, ele·grand:e aceitação na Aero.aáutica e no Exército; a, fiB
ria Lmen t e, a recreação, em aparelhos coma multiplicação do "p.Lay
Ground8f1 e parques nf'an tis, principalmente em são Paulo, Distri
to FederDl e Rio Grandd do Sul.
.
ê

.í

"
Na Educação Física feminina estamos certos de que
a influencia de Margareth Rroli ch se vai fazer sent ir fortemon
te nos ~r6Xiillo$anos.

'\
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q)'" O ]2roblema daRecrea9ão-

A palavra recreas;ão provém do Iatim (recreati o ,recreationem) e significa vulgarmente' o mesmo que reCréio\divertrí.men t o , entretenimento).
Poderemos conceitunn recreação como- a atividade físi
ca ou mental a que o indivíduo é na tur-aLmen t e impelido para sQ:
tis:fazer às' ne cese.i
d ad ea fís tcas , psíquicas, ou soc í.aj.e , ativi
dade' essa cuja realizaçao 11119 proporeiona prazer.

j

,

Duas s50 as formas de recreàção: passiva c ativaq Na
pr-í.me ira des empenhamo s o papel de e:spectudores como a cont ece

quan do assistimos a uma par t í.da de futebol, a uma peça teotrol
ou.a um filme c í.nemat ogr-ât co , No segundo aspecto a nossa a.t
vidade poderá ser preponderantemete mental, como no xadrez,nas'
palavras cruzadas e demais jogos intelectuais ou preponderante
mente físico como ocorre nos ohamadoà jogos motores, nos des
portos, etc~
,
í.

í

=

o conceito moderno de rQcreação tem um conteudo socio
16gico que não pode ser desconhecido.
No s pafae s em que o pror:'
blema foi s_uscitado, a r-ecr-eaç âo surge com um a entido novo, ver- ,
dadeiramente BociaL
Assim, Recreation e Leisure nos Estados
Unidos, Freizeti B Erholu~6 na Alemanha, Loisirs na França,Do
polavoro na Itália aao pamavras Lnpr-egna dâá de um sentido sõ@
cia1. Integrada na recreação, assume a educação física ,um no
vo sentido, mais amplo, mais agradável,' mais positivo,contri-::
bu í.nd o para tornar o povo
li'iais
.fel~z.
.

~i

\

Na recreação de natureza :física,. agente não se pre.2,
cupa apenas em satisfazer às nec essí.da de'apurament e fís icas ,CO!];
temp1ando também ns d~ ordem psíquica'e social.
Os jogos e os desportos, devidamente orientados,Q~ti
\ mulam e desenvolvem o espirito de cooperação e ajustam o'indi=
víduo aos padrões de cultura. Diz o Dr. Nicanor Miranda,diretor por muitos anos da Divisão de Educação e Recreio do Departamento de Cultura de são Paulo, idealizador dos Clubes de Menores Operários e Clube~ Moças Operárias da Capital paulista:

,

!lEsse t r-aba Lho da conformização ou ajustamento tem si
do considurado nos Estados UnidOS, ltormemte,emcertas zonas ou
distri tos de cidades industriais conhecidos pele nome de u~Uuns,
isto é,. bairros pobres, 'miJ3eráveis, pois aí é que,se formam: ns
bandos (Gnngs), aí é que brota a delinqu~ncininfantil
e juvenil
aí & que proliferamos
cr-Lmí.né sos adu.L tos.
f-,<,

<,

/

/

A finalidade social da re~reação não era reconhecida
antí'gamente.. Há uni século , os parques eram construidos e Lns :
t aLado s com ,0 único
ébj etiVQ
dá; eabe'l
eaar , a eí.da de
•Era,uma concepção urbanística, incipiente e primitiva. O urbanismo
social moderno caracteriza-se pela adaptação dá meio ambiente
às necessidades do homem~ E não se poderá negar, em sá •.
cons ....
ci~cia" que/os lazeres e a recreação ocupam também o seu pesto importante no quadro das necessidades vitais elohomem.
Os
parques de outrora não tin~a~ superint&ndencia nem serviço organizado, mns apenas VigilânCia policial. 1 supressão desta e
a "er-inçãode serviços que promovem e estimulem facilidades e me
ios para uma vida mais intensa da comunidade, dU~b.nte as horasde lazer, começou por tran s:j3ormare .revoLuc onar QS velhas concepções exoLus vamente ur-banIet í.cae ••
í

í,

Embelecer a cidade, adornando-a com jardins,' praças,
parques, a~enidas, com canteiros, viadutos, t-Úlleis,é, .sem dúvi da, urna at r í.bua câc ca pí, t al, para as administraç õesdos mun cf
í

,

/'

'-
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piQs. Uma Bela c:i,.çlade deve ter segundo palavras
Ne1UUey-er,
"harmonia,
simetria,
equilíbrio
e atração
na sua'estrtitura
fi
s í.ca ; mas jamais poderá ser realment e bela sem as har,Jloniosas
re;taç<5es que devem existir
entre os comppn en t e s de sua popula
ção e ale~ria
e felioidades
insuperáveis
para o fortalecimenfo
das relaçoes
humanas, para amizades nobres e alegre
companheir-Lsmo " •

A recreação
tem rosponso.bilidade
na formação e no eg
nLqu ec Imen t o da personalidade
humana, agindo eficientemente
na
vida cooperativa
do grupo e ajudando a criar
uma ordem social
plena de recreação
co mun.i.aL f enriquecendo
a vi da e são e se eu ct a s para ,a tranquilidade,
a ordem e a segurança
so ci alo Estes
são os grandes valo~es sociais
da recreação.
í

\

Claro o trnnslúdido
se apresenta,Q
panorama da recrea
ç'ão nos Estados Unidos desde o comêço do século XX. '
Os parques de jogos que antigamente
não passavam de simples
áreas arborizadas,
com aparelhos
instaldospelo
campo, que não,
mantinham serviço
organizado,
transfol~maram-so
em uma vasta rê
d€ de centros
de recroação.
Em muitos d~les,
artísticas
paisã
gon s G preciososrecantos,
juntamente
com um e quí.pa merrb'o comple
to, possibilitaram
a execução de um extenso programa de ativida
des culturais.
pr6prias
a 't das as idAdes e a ambos os ,sexos.X
administração
dos serviços
começou a ser feita
em moldes absolu
'tamen t e democráticos,
custeando-se
com impostos tddas as ~espe::
sas.
As escolas
e instituições
outras
incluíram
os jogos moto
res no seu programa.
Inúmeros 80)Ortes
ocn t í.nuaa-am a s~er prati
ca dos 1 tornando-se
alguns extremamente
populares. O.novimento se
difundiu
por todo o pais', nos e entros ind ustria is ,nas grandes
cidades
e na zona rural,
'circunst<'!nc::iLa que merece cons
era ção
e análise.
E assim foi que, comparado com ode outros países
adiantados,
o movimento do.recreo.ção
nos Estados Unidos se tor
nou algo realmente
eapant.os o ;" C-'tA Educo.ção Física
nos Estados
Unid OSIl ~in Harmorrí.a entre o "ccppo e o espírito).
-

,

ô

í.ô

I

. . A dal, Lnquên c í.a 'juvenil
result a em grande e aca
H
1a do "uso impr6prio
das horas de la zer •
A Play-Ground
ano. Re
crention
Association
of America coligiu
em vnriél.s partes
do pã
ís "e publicou
grande númer-o de pareceres
de juizes
demenOres,.2
ficiais
de menores,
sociólog:s
e educadores,
os 11ais provam quw
a recreação 'convenientemente
dirigido.
reduziu
a delinquêncía
de
25% a 75% em regiões onde era elevada a pereontngem de delin
quôncia ti,
Não será,
dor?

por, ventura,

.

êste

resultqdo

'

bastante

anima

'\

Por que não orientarmoscientíficamente,
Laz er das crianças
e dos jovens,
de modo a delas
/

as horas
de
tirar
proveito.

Afirma Leonidio Ribeiro
que "11. primeira
estatística
feita
no Brasil,
entre g.uinhentas
criança sabandonadél.s
e, crimi
h osaa, demonstrou
que nao havia entre 01 as uma única que- estivesse absolutamente
s3,apresontando
cada qual,polo
menos duas
doenças geralmente
graves,
capazes de por sí sós, comprometer
seu d.esengolviro.ento ffsico
e mental".
, Nicanor Miranda possui um exeelente
t.r-aba Lho sob
o
título
jjll}rit;em o propagação
dos parques infantis
e parques de
j 060S", em que, após erudita
dissertação,evidencia.
qUG a origem
gos ~n??rg~eFten
(jardmns d~ in~~nc1a)
e.~os parqúe~ infantis
e a meSITI"t; "dUDOStraduz em a l.nspl.rpçao
admí.r áve.L de lIroe b el e
tanto uns como os outros t~m nos jugos a sua ativido.des
máxima.
O movimento a favor dos parques infantis
na se c na Alemanha ,após
~
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a guerra franco-prussiana,
de onde se estende a inglaterrae
pássa à Dinamarca.
Os primeiros
p8rq~es infantis
surgiram no
século pn ae.ado em fusseldIorf,
nonn, Wi t t en , Bremen e no Par-tq e
de Treptow d?Ecr1im.

Os :parques infantís
surgem nos
graças à Dr. Marie Lake r z ewaka , médica
do ví sa tado a Alemanha, se impressionou
geriu,
em seu r cgr es so a cons br-uçfio de
ia, em um' dos jardins
públicos
deBoston,
as crianças
brincar.
No ano sebuinte,
ques nos Estados Unidos.
Nicanor
parques infantis,
tais parques ~

Estados Unidos, em 1885,
norte-americana,
que, ten
tão fortement e que su::
uma grand e caixa de ar.Q
a fim de 'que pud essem
1886, já havia tr~s par
'.-

Mirnnda ~ o grande entusiasta.
do movimento dos
em são Paulo~ assim se ref0re
à finalidade
de

"O;s parques infantis
de são Paulo Eodem s. cr- definidos
como lograd~uros
públicos
nnde, pela recreaçao
e pelo jego orga
nlzado,
s e procura educar a cr.i anç a , .ministrando-lhe
simultdneã
mente teda a assistência
necessária.
A tríplice
finalw_ade
que Lhes é a tribuída
decorre das necessidades
mais imeddJc'1
tas da
cr í.apça ' proletária
pau.Lí s tan a ,
Nada de que maí.s careça a crian
ç 8. br-as Leí r-a, que vi va nas grandes, cidadé& como Rio,são Paulõ
perto Alegre,
Belo Horizonte,
ou Recife,
quer vivanos subúrbios
nos parques mu,nicipais ou na zOI+a rq.ral o problema ainda mais
se agrava,
pois é doloroso constatar
a precariedade
d~ meios,
hábiyos e co stumes das crianças
que aí ha bi tam 11 •
í

~

,
O papel que .os parques e centros. de recr;eação 'dese!,!!
t}enham no sistema
educacional
é dos mais Lmpor-t an t e a, Nêles
as
órinnças
e adolescentes
encontram oportun~adesn50
apenas para
desenvo lver o coz po , mas t amb ém para aumerrt ar o e eumundo psíqui
co , adquirir
hábitos
sadios,
:formar a Lndí.ep eue áve.L pcr-s ona Lí.dg
de •. Vivem constituindo
uma pequena comuní.dad ej com seus problem8,S-, suas Lns t í.t.uí.çô ea , suas dificuldades
e sua e e Legr-Las s Pc se
suem o seu clube para o qual elegem os respectivos
diretores,rea
lizam sessões
de diretoria
e até lavram a s atas das mesmas. Or-gan.í.z am as suas caixas ou banoos, financiando
d e t er-mí.na doe em pr~endimrentos
e discutem os problemas econ~micos que os assobeE
bam, Dispõem de horta CL1Lad osamerrt e tratada,
cujo produto con
tribui
para a suf alimentação.
Realizam excursões
e vi si tas a outros parques o centros,
competições
diversas,
numa vida .so ,;..
oi.a L bastante
ativa.
O t ca+r-o existente
sL1scita,desonvolve:e
aprimora os dotes artísticps
do ~rande'numero
de crianÇas,res-.
saltando-lhes
fielmente
a sua personalidade;
com sua indumentá
ria car-ac t er-f a t í.oa , vivem f í.e.Lnen te os ",persona gens que d esem:p:ç:
n ham, emprestando
entusiasmo
e dedicaçao ao papel qu e.Lh es cabe.

\

O prof. MOlloel Monteiro
sileir a de Educação Físicatt
(nQ
recreação 1 que julgamos bastante
mente:

Soares publicou na "Revista
Bra
48) um estudo s~bre parque
deoportundo. trans cr-evor- parcial

"Os principais
objeti vos e finalidades
dos parques
de ~ecreio?
que são tão importantes
na vida, das cidades modernas, assim' se ar r-azoamI
a)- 'promover, controlar
-das horas d~ lazer em-atividndes
tiva ,

e regL11ar o cmpr~go s8,údável
sadias da vida física
e recrea
-

b)- por .irrt er-méd Lo das atividades
Lúd.i o a s j ogos e des
portos,
proporcionar
uma ação educativa
efizaz;
c~ntribuindo
pã
ra o desenvolvimento
do car&ter,
na aquisiç80
de bons hábitos,a ti tudes e reaç ões sadia s;
ç
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.c)~ promover'o con~ício de crianças
de tddas as elas
aes sociais;
atraindo,
principalmente,
as dos .bairros
pobres onde as condições higi ên.Lca s e, .aor-a.í.s deixam a desejar
deav aa
do-as e amparando-as
em a~bientes
saudáveis
e atraentes;
í

d)-

promover

e orientar

o recreio

>

os cc-Lar r

e) - dS.r segurança,
e specialmen te, nas grand.es ci dades
às crianças
afastando-as
dos f oLgue do e das ruas,
mãnu+n do as
sim o nllinero de Qcsastres;
ô

f)- contri buir

para

a educação

higiênica

,

cr-Lan ça e ;

h)-

diminuir

a' mendLc ânoí.a e delinq~ência

í

e social
1

das

infantis.

.

Resumindo, os par que s de redreio
visam proporcionar
aos seus frequantadores;
recrsaçno,
scgur811ça, saúde físicq,men
tal,' nacionalismo
Q f'or-maçáo
social do c ar-á t.er- infantil.
-

O prazer de brincar
e o Par que de Recreio oferece
faça o seu instinto
de jogo.

é direito
primordial
da criança
opor-tun íca des para que ela sa t Ls
.

Â

Parques

-,_

~ imnossível
medir a felicidade
propvrcionada
-",...,
de Recreio as populaçoes
das g~andes cidades~

pelos
-

Somos daou e'Le s que. acham que a saúde físi ca e ment a L das
grandes mas aa s ..depende das- oportunidades
r-cc r-ea t.Lva s que cada
Goyêrno oferece à criança,
ao·adolescente
e ao adulto.
.

•
Unidos
1 hidas

Em um inquérito
feito
em v6riàs
cidades dos Estados
sõbr e "qua Lo parque do recreio
Ld ea l.'", as :Lmpressões co
entre os frequentadores
foram as seguintes:
-

.

,

a )» um parque de .recreio
ó ideal quando o espaço destin.§.
do ao .ue smo seja proporcional'
às or í.c nça s do bairro
p erm tindo
':' fácil
prÉttic~ de jogos e outIjas ativi~~dos
:físicas.,
§ibni:fica
1S to',
grandes a r cas para oS'Rarque s , ev i t.an do a Sàomeraç08 s e log
gas esperas par a US) dos a par e Lho s e part í.c Lpa áo nos jogo s;
í

1

ç

h)- quando a atração,
a ordem, -a beleza dos/prques,on
de hs árvo~es,
cercas vivas,gramados
e livre
dos dizeres:,
é proi
bido,ete.
contrasta,
realmente,
com as atividades
lddicas
prati~
cada s na rua;
.
c)- quando pr-opoz-cfona aos seus freque'nt8dores
opertunidades
de expan sâo ade~:uada h idade, atravós
do s jogo s , aparelhos
,atc.
que S'ão s a f da s naturais
da energiàem
ttsupervarit:'
que de ou i. ro modo. seria gasta de nian eí.r-a diferente,
pois a delin
quêncí.a Lnf an t.i L é anulada~com Ç', ação d\08 pa r qucs de recreio
que
Bvitam os roubos, d epr edaç oe s e jUgos rudes;
"

.

d)~
que· possui planos de jogos
do1ugares especialmente
de t er-urí.na dos para
médios, maí.o.r.o s ' e adolescent es.

para cada idade~have~
cada grupo de menores,

e}- é a qu ê.l.e qm que as meninas t~m as mesmas oportuni
dades de particpar
nos jogos COlTIO ~os meninos e que até 12 anos
asatividades
são comuns , e após essa idade a maior-ma dos jogos'
é considerado. s epar-adamen't e,
f)- quando oferece Uso correto
dos, aparelhos
tedas as atividades
sõo planejadas
e tddas as crianças
são reoebidos
com :igual cOllsidernção
e carinhoj

e quando
e jovens

/

g)-

quando as mais variadas

habilidades

fisieas

são

I

,/

·-55desenvolvida à : ha bilidades
mauaí.s , jogo a p equen oe , esport os co
I eti vos o indi v I duo s , a par-e Lhoe , ate. ;
h)- a que Lo em que .a gr8Jlde variedade
de interês'ses
a cha opor-tun Id a des par-a cxpr'es sar=s ej a aeí.m sondo, as pessoas
que Gostem de representar,
d o desenhar 1., de ca r ta , de fazer acncbac ío s , de dançar,
do inic iar colcçoes,
terão, sua s oportuni
dados Q ,s erão utilizadas,
desénv{J)lvli:,das, melhoradas o eneora ja
das;
\
-F

i)- qllando proporciona
a formação do grupos ba~eados
na idade,
inte.rÔsse e habilidade
e não ha:;tendo melhor meio de
fon:uação das relações
s cc í.aa s do que o jôgo'
j)onde a Lã d cr ença é bem orientada,
encaminhando os
tímidos,
controlando
os egofstas"
f'avo r-e c endo a for.rl1ação natural dos grupos;
k ) .•. é aquê.l.e onde as crianças,
os jovens f r equerrtam
com prazer ,porque aab em que ser-ão !ratados
com gerrt Lcza e co~
sideração
pelos pr-cf e aaô r e a e podorao br-í.ncaz- conf'orm e as rogras
establecidas
polo parquo;
í

I

"
m)- quando há sempro alguma coisa interessante
a fa.zer
- jogo de salão,
~ara os dias do cnuv a , cinema,hist6ria
para o~
vir1' aper eLhoe , jogcs ao ar livre,
festas 'crivicas,
excursQos,dra
matizações,
reuniões
de câ ube j et c , j
•.•.

/'

n)-

quando oferece

o máximo prazer

com o mfrrí.mo de pe

rigo;

0)- é
nas

competições,

aquêle
jogos

que sendo bem orientado,
evita o excesso
demas Lados e h'bi tos anti-hig,iêll1c
os;

p)- quando proporciona
a tadas as c:fianças mesmo as
que tôm defeitos
físicos
a mesma considoração
o ensejo de ser
feliz,
pois há a t vídades recreati V8S s a tisfatórias
para cada
caso;
í

q) - quand o inspire
confiança
a segurança
s famil\ias
f'ac Li. tando o envio dos seus filhos
ao par qu e,
à

•

do bairro

í

Segundo Howard Brancher"O Parque de Recreio é primei
ramente o lugar onde se desenvolve
o poder de ngir- nadar,pat-I
n ar , jO",ar, cantar,
cr gan í.z ari competições
e jbgos,fazcr-brinque
dos, observar
a natureza",
portanto,
"a j ud a.r a en snar- a criançã
a bem
agir,
a $er feliz,
e educá-la-para
hoje e p8ra o futuro
,
. H

-

Mitche-l C' Mason quando analisam as qualidades
neces':'
aár-í.a s ao il play-~eader"
as sim se expr eS.8Dm, "Resumindo o caráter. preferido
do profe~$or:
devemos usar os ad jet í.voer al.egr-é ,
bem humorado, sociável,
uconside",on{fie,"(atencioso,solíCito}
di ••
plomalha,' justo firme, sincero 1 entusiasmado
e inspirador.Isto
não significa
uma pe as oa de pouca idade par-a apresêntar
tqis
atributos.
Ser jovem não é tant0 umn questão de idade,mas de
8ti vdade merrt a L, Uma po ssoa é jovem b'as tian te par-a
"play-lea
deru, enquanto e18 é ativa,
cheia de vida e p.ode irradiar
o mes
mo espírito
c orrt agí.arrt c'! ,
•
-

°

\;

o professor de um parque ou centro de· recreação exerce a SU8 influência
não apenas no momento emque está diri gindo a atividadn,
mas também .8ebre a coletivade
a que a .í.ns t.í
tuição serve,
par-t í.c pand o de sua vida tão ati varnerrt o co::go quãl
quer dos membros que a lntegram.
Nos Centros de Recreaçao,man
tidos pelo Serviço do Recreação
e Assist~nciaCultural
do Mini],
í
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t6ri o do Trclbolho, (SEIU\C), por oxemElo,' os pro f cs aôr-es de Edu
caçâo Física,
além de suas 'atribuiçoes
normais,
inerentes
aoServiço a qu cpe r t enc em, tõm sido convidados constem tEflllO.nnt
e pa
ra dirigir
festividades
ou p?rtrocinar
atividades,
tal como tem
acontecido
nos conjuntos rcsidenciais
da Pr;nha, Realengo,Bangú
e Gávea onde já se encontram inst31ados
e organizados
os pri meiros centros
de recreação
dO Distrito
F~deral,
p~oporcionando.
atividades
físicns
e culturnis,
inclmsive artísticas,aos
traba
lhadores
e suas famílias.
_
-

Jt .pr cc

t,

so , . sobretudo,
q!ue os orie nto.dores ~dos',...,po.rqut;s
e centros tenham bem pres~nte
sempre que a recreaçao
nao esta
na a ti vi da d e em sí mÇtsna dispo sição físi ca -ou mental com que
o indivíduo
a r ea.Lí.za , não esquecer jamãrd..squ~ prazer ó a c ondí
ção b8Sic8., indispensável,
~para que a recreaçao
se caraoterize
•.

"

í

/
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Indicada

- "Arzthiche
Zimmergymnastik oder Systkm"- Dr. Me.MoSchreberLoipzig - 1890
-"lVIeu Sistemade Rospiração" .....J. P. Mu11er- são Paulo- Edanee.
-ttMeu Sistema para Crianç8s.-" J.P. Mu11er- são Paulo -Edanne.
-HMeu Sistqma pana Senhoras"J. P. Muller-Sdo Paulo.- Edanne _.
-"Meu Sist ema- A saúde a troco dum quarto de hora d-'exercício
por dia".
J. P. Mu11cr- Lisboa - Livraria
Bertrand.
-"Soyons Forts!-Doc.teur
RuffierParisge. edition-1946.
-ú:Ma Méthodeu •..Docteur pagós-Paris1932.
- ItComment.obtenir
Beauté, Force,
Santé-le
Secret de l'Êilergie
Américo.ine". Raumond DelattreParis.
.
-"Les 24 Meil1eurs Mouvements de L'Ath1etisme"Dalt6 ...Paris-Edi
tion Nilsson-IILes 22Meilleurs
Mouvements pour llssouplir
10 Corps- Sério Jeu
nes Gensll- Berthier
- Pa is- Edition Nilsson.
-"Les 18 Meilleurs
Mouvements pour Assoilplir
et Fortifier
le C
Oorps- 11 Sórie Jeune Fille"-,. Edi tion Nilsson.
-lIL'Ec3.ucation Physique de l-'Enfant"M. Par-nt e=Par-ãa- Edi tion
Ni12,p,0.l1
.•
-"Méth'.::,dC~ dc Cult ure Pby.siquc Pour- Tousl1 - Commando.ntGoll~ ....
Paris1921-"Voulez-vous
ne pas Grossir?l1- Docteur Taubmann- Paris-Editi.n
Bcr-nemann,-tl-Sistema Popular
de t.Timnasia"- (Como me hicesano
e fuerte)"
Tibor Gordon (Tarzán)Santiago de Chile- 1945-!lEl Ejercicio
en Casa y la Salud"- Percival
G. Masters-Barselona- 1~24.
"La Salud por eJ. .Ej.ercicie"M.B. OlavarrietaBuenos Aires-E
ditoral
Claridad.
,
\
-'''Mi G:l..mnasian., Kid Ivan-s Buerios Aires- 1m]?. Abramowixz Hnos
-"Manual de Gimnasia Racional e Pr ác t.í.ce" (Método $ueco)- Solei
rol de Serves- Madrid - Casa EditorialBaillyBailliere-S.A.
-"Alto" ....100ti tut. Hermes Edi toresMilan o Sesta Edizione-liA Respiração
e a Saúde ou Arte de Respi'rar"Jochi Ramaciara
ca- Lisboa.
-"Orientaci6nde
la Cultura 'Física y el Arte de Saber Respirar
según 'métodos de lQS Jogas"- José ArguellesBuenos Aires- Edi torialCientífica-I1Traité Pratique
de La Gymnaat í.que Medicale"Docteur' Ruffier
ParisEdiition Physis.
,
-ItPreéis d'Education
Physique et Respiratoire"DÍ'. P. Kouinqjy
Paris1927jj'

.\
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-"La Gymnastique Respiratoire
et Ia Gymnastique Orthopédique
chpz soi"- Dr. Louis Lamy- Paris1924."
-"ta Respiration
ans I 'Exercic e et Le Sport~t- L 'Éducation
Res
piratoiret!Dr. G.A. RichardParis1927...."Gimnástica Res cí.ra t ó r-í a - Ens ti tut o Hermes- Edi tore- Milano.
-"La Méthode, Hébert-" Cambâ en ,M. - Lilrairie
Oct av e :OOi1111'aris.1930,
","Manuel' ScLerrt í.f'Lqu.e d'Education.')hysique"M. Boigey- Payot
& Cie. Paris- 1923-"How to develop a pow4rfu1 chest"Chas.T. Trevor- LondlOn2nd. Edi tion. _'
-"Training
for Great Strengthl1Chas •.T. Trevor- London New and
revised
edi ti on ,
-"How to be strong,
healthy and happyn ... Bob Hoffman- York-Pensylvania1938. '
....IITh.eTublers l!Hanual"- Laporte,
and Renner- New York- 1943_li stunt's
an d ' Tumbling for Gir1s IT_Virginia
1e e n.rne- New York..•t!Tammer Trainingn-Arne
Tammer- FrisksportforlagetStockholm
1948- 1-II~II1-IV.
-"Manual' de Ginástica
Acrobática"E. E. -I!'. E. -Rio"': 1948-"NOrmas para a Insttução
de Sal tos e .Acrobacias Elemantares"Departamento de Eduoação Física
da Escola de Aeronáutica-1945
-"Gymnastique Féminine- Elli Bjorksten-Neuchâtel1929_li Gimnasia
Eduoa ti va 11.- LuisAgo sti- Madrid:.. 1948-'tlnforme
e õbr e o Oongresso de Educação Física
Feminina Modernall
A1berto La·torre de_FariaRio-.1952-'
,
-"Hist6ria
d,a Educaçao Física
e dos Desp or-t os no Brasil"-Inezil
Penna Marinho~ Rio- 1952- Vál. 11_
-IIEduoação F'fsica"" Estatística"Inezil
Penna Marinho- Rio-"Eduoação Física
Infantil"Guiomar Meirelles
Bucker- Belo Ho
rizonte1942-"Ginástica
Rítmica"Lya Bastian Meyer- POrto Alegre- .
.•.11Finalidades dos Parques e Centros de RecreaçãoAção do drien
tador em função dos f'r-e querrt ado r-e s e da coleti vidadeuInezil
Penna Marinho- Rio- 1952ô
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