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PROLOGO 

O titulo, que serve d'épigraphe ao 
nosso trabalho, tem algum tanto d'ex-
quisito e audacioso; não lhes parece? 
Melhoramento da raça pelo exercício 
physico ! 

Pois, na epocha que atravessamos, 
em que a lucta pela vida se trava 
principalmente pela palavra e pela 
penna, terá verdadeiramente proveito, 
o fallar d'exercicio physico? 

Se a nossa geração se distingue 
por uma actividade intellectual pre
coce, digamos, exagerada, e se essa 
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actividade é o principal meio de lu

cta, para que occuparm'onos de si

milhante assumpto? 
E verdade que estamos convenci

dos que, destruir uma ideia, um pre

conceito, fortemente generalisado, é 
tanto ou mais difficil, do que a impo

sição e adopção dum principio novo. 
E a velha rotina, que a propósito 

d'educação, temos trilhado até hoje, 
obscurecida por uma nuvem de pre

conceitos e d'ideias geralmente erró

neas, impedenos a comprehensão clara 
e positiva d'esse aphorismo antigo, tão 
profundamente verdadeiro, realisando 
no seu laconismo, uma synthèse tão 
maravilhosa! 

— Mens sana in corpore sano. 

Determinaram a escolha do nosso 
trabalho, dous grandes e poderosos 
motivos. 

■ 
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Chegando ao fim do nosso curso e 
comparando a nossa vida physica com 
a intellectual, sentimos, e infelizmente, 
d'um modo palpável, que tinhamos 
vivido, da segunda, talvez o dobro ou 
triplo da primeira. 

Esse desiquilibrio, traduziu-se n'u-
ma tal ou qual difficuldade no func-
cionamento de certos órgãos, n'uma 
fraqueza geral, incomprehensivel. As
sustados, quizemos reagir de prompto, 
energicamente, e só obtivemos, como 
consequência, uma oppressão, um can
saço violento e uma forte excitação 
nervosa. 

Comprehendemos então que não 
era banal, o affirmar-se que ha um pa-
rallelismo necessário e rigoroso entre 
as manifestações orgânicas e intelle-
ctuaes. Promettemos a nós próprios, 
trabalhar de futuro, mais d'accordo com 
aquelle conselho physiologico, e con
correr, com todas as nossas forças, para 
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que as gerações vindouras, comprehen-
dam bem, e traduzam consequente
mente, sem passar por aquella dura 
prova, a importância e utilidade da 
educação physica. 

Este, o nosso primeiro motivo. 
Quanto ao segundo, impera sobre 

nós, ainda mais fortemente, que o pri
meiro. É o amor que dedicamos ao 
nosso paiz, á nossa pátria. O que in
dividualmente experimentamos no fim 
da nossa vida académica, sentiu-o a na
ção inteira, quando, ainda ha pouco, 
recebeu essa série d'insultos e de pre
potências, numa attitude apathica e 
inoffensiva, por isso que se reconheceu 
impotente. Sem entrarmos na discussão 
dum assumpto que é propriamente do 
domínio politico, e portanto, impróprio 
n'este logar, devemos lembrar aos nos
sos, que o paiz que nos insultou e de 
que não podemos tirar desforra prom-
pta, é justamente aquelle, que, em ma-
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teria d'ensino physico, está dando lic-
ções a todo o mundo. Não sejamos 
impacientes e precipitados. Tomemos 
o exemplo da França. Assim, a des
forra, embora nos pareça lenta, será 
decisiva. O que primeiro temos a fa
zer, é — refundir a nossa raça — dar-lhe 
a tempera, que só se pôde conseguir 
com uma educação physica racional e 
methodica. Será bem mais proveitoso, 
do que debater-m'o-nos em vociferações 
intempestivas e em discursos repletos, 
na maior parte, de muito estylo, mas 
de quasi nenhum senso practice Para 
que pensarmos na acquisição de mate
rial ofifensivo, quando não temos cabe
ças nem braços, para d'elle, utilmente, 
nos servirmos? Comprehenda-se em-
fim, mas seriamente, que o exercicio 
physico, creando homens robustos, e 
portanto de caracter enérgico, tem uma 
importância capital e decisiva, na ma
nutenção da autonomia dum paiz. 
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Obriga os outros povos a respeital-o e 
protege-o d'insultos e usurpações, como 
as que estamos sofrrendo. 

Parece-nos ter demonstrado clara
mente a razão do titulo e da prefe
rencia, que demos, ao assumpto do 
nosso trabalho. Contribuir com uma 
minima parte, n'essa obra redemptora 
e vivificante, affigura-se-nos uma ideia 
superior e digna d'imitaçao. E é por 
isso que, ao pedir a benevolência dos 
nossos leitores e a protecção do illus-
trado jury, para o nosso modesto tra
balho, estamos certos que nem uma 
nem outra nos deixarão d'assistir — tão 
santa, tão elevada e tão patriótica é 
a nossa intenção. 



PARTE I 

o EXERCÍCIO PHYSICO, SOB O PONTO DE VISTA SOCIAL. 
-RESUMO HISTÓRICO. 

Entre l'instruction, qui don
ne des connaissances, pour
voie l'esprit et fait des sa
vants, et l'éducation, qui dé-
vellope les facultés, èlôve l'a-
me et fait des hommes, il y a 
une difference profonde. 

MGR. DUPANLOUP. 

NO domínio das sciencias, das bellas-
artes, do commercio, da industria, etc. em 
todas as manifestações da vida social e indi
vidual do homem, vamos sempre encontrar, 
como base, como causa primaria, do succes-
sivo e gradual desenvolvimento orgânico e 
intellectual do individuo, a grande lei da 
diiferenciação. 

Por qualquer lado que encaremos a vida, 
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sempre nos encontramos em face d'essa mes
ma lei. 

A medida que augmenta, o desenvolvi
mento, o progresso da humanidade, augmen-
tam egualmente, as condições do meio social; 
tornam-se cada vez mais complicadas, as re
lações individuaes. 

Desde a monera até ao homem, assistimos 
a esse evolucionar progressivo de todas as 
funcções orgânicas. Vae-se esboçando, pouco 
e pouco, a lei da divisão do trabalho. Func
ções, que, cm animaes inferiores, eram efec
tuadas, á custa d'um mesmo e simples appa-
relho, aperfeiçoam-se gradualmente, cspecia-
lisando-se. A structura do systema nervoso, 
vae apresentando um grão de complexidade 
e de perfeição, cada vez mais subido. Basta 
comparar, macroscópica e microscopicamen
te, a massa enccphalica d'um individuo civi-
lisado, com a d'um selvagem, a d'um Bush-
mann, com a de Beethoven! De resto, estes 
dados, eoníormam-se, coin a analyse quan
titativa e qualitativa, da massa cerebral. 

O que se dá com as funcções orgânicas, 
repete-se, no desenvolvimento da vida psy-
chica do homem e portanto, da humanidade. 

A lei da diííerenciação persiste. 
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Estudando, por exemplo, a musica, o ho
mem apprende a distinguir, a differenciar, 
os diversos sons, as suas combinações, as 
transições graduaes d'um tom, a outro tom. 
Estudando a physiologia, apprende a distin
guir os phenomenos e leis do seu próprio 
organismo; e assim, successivamente. 

Começando pelo movimento reflexo mais 
simples, para ir até ao processo mais com
plicado d'uma ideia scientifica, o homem, só 
o consegue, á custa d'esforços conscientes e 
constantes. #1*abalho intellectual, não pôde 
eximir-se á lei, que rege todo o trabalho, ex
pressa n'aquelle versículo da Bíblia : «ganha
rás o pão, com o suor do teu rosto.» É uma 
utopia, uma chimera, a pretensão de traba
lhar, sem fadiga; e esta, para não porem 
risco a nossa vida orgânica e mental, exige a 
reparação. Isto, é tanto verdade para a mar
cha, como para o trabalho intellectual; para 
o trabalho do musculo, como para o do cé
rebro. 

Dissemos, que todo o progresso, obedece 
á lei da diferenciação ; esta, conduz necessá
ria e fatalmente, a uma individualisação, 
cada vez maior, de cada um, e portanto, a 
uma heterogeneidade progressiva, da massa 



î 

social. Cora esta individualisação, claramen
te, desenvolveu-se, em maiores proporções, 
o fundo egoista de cada um ; e foi necessário 
uma lucfa constante c encarniçada, contra 
esse mesmo egoísmo, para que'se*afirmas
sem, d'um |modo positivo, as noções da fra
ternidade e solidariedade, os sentimentos do 
dever e da justiça. 

A epocha actual, tem como característica, 
a concorrência enorme, extraordinária, em 
todos os ramos das sciencias e artes, nos do
mínios da industria. A hieta pela vida, attin-
giu proporções verdadeiramente assombro
sas ! As necessidades fictícias creadas pelo 
amor do luxo, c do prazer, o subido custo 
dos objectos mais indispensáveis á vida, hy-
perexcitam o cérebro do homem contemporâ
neo, no mais alto gráo. 

As suas forças e faculdades, acham-se 
n'um estado de tensão prodigiosa; e a lei da 
concorrência vital, da lueta entre o íorte e o 
íraco, reproduzindo-se, atravez dos séculos, 
desde a idade primitiva, vem confirmar, tris
temente, em fins do século dezenove, do cha
mado século das luzes, do progresso, em 
plena epocha de civilisação, vem confirmar, 
digo, a grande verdade: «mens sana in cor-



pore sano». Nào pôde haver progresso real, 
verdadeiro, sem ura parallelismo completo, 
rigoroso, entre o desenvolvimento psychico e 
orgânico. Comprehende-se assim, que a edu
cação physica, deva merecer-nos bem mais 
importância, do que a que lhe é attnbuida. 
Ha aqui uma questão, de—deve e haoer. 

No «Razão» representado pelo nosso 
cérebro, as duas espécies de educação — phy
sica e intellectual — teem as suas columnas 
de debito e ci-edito. A somma final, porem, 
não é exacta; o balanço, traduz d'um lado 
— um deficit, portanto, do outro, um exces
so. O primeiro pertence á educação physica; 
o segundo— á educação intellectual. 

Em theoria, a solução é simples : accres-
centar ao déficit d'uma columna, o excesso 
da outra. 

Na practica, porém, esse desiquilibrio, 
ainda hoje persiste, mesmo nos centros mais 
civilisados. Comtudo, devemos dizel-o, essa 
desigualdade, vae-se accentuando cada vez 
menos. E é natural suppôr, que n'uma epo-
cha, talvez bem próxima, os nossos vindou
ros, possam conseguir (por isso, que hoje, 
se trabalha seriamente para esse fim) o que 
as gerações passadas, não obtiveram por com-
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pic to : esse bello ideal, da educação psychica, 
caminhando de par com a educação physica, 
com os mesmos foros, a mesma importância, 
o mesmo prestigio ! 

Na epocha moderna, a enorme concor
rência, em todos os ramos das sciencias, artes 
e industria, tem provocado uma reacção con
traria destinada a diminuir, a enfraquecer, 
essa impetuosa corrente. O processo geral
mente seguido, é simples : 

Tornar cada vez mais diííiceis, mais nu
merosas, as différentes provas, por que deve 
passar, um candidato a uma profissão qual
quer, nomeadamente, scientifica. D'aqui, o 
prejuizo considerável, causado á educação 
physica. Entre nós, temos uma prova frisan
te, do que acabamos de affirmar. São os pro
grammas d'ensino, quer primário, secundá
rio ou superior. Quasi todos os annos, essas 
disposições são alteradas, e, infelizmente, 
bem pouco de par, com os recentes progres
sos da sciencia pedagógica. A creança, na 
edade mais propria para o desenvolvimento 
da sua organisação physica, vô-se obrigada a 
um trabalho mental, de tal modo complexo 
e intenso, que se torna um verdadeiro sup-
plicio, por isso mesmo, que o seu cérebro, 
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ainda não attingiu, um desenvolvimento 
adequado. 

Depois, a ambição dos pães, (em grande 
parte desculpável) o forte desejo, de ver seus 
filhos, chegar, conseguir, em breves annos, 
o que chamam uma bonita posição, typo — 
o bacharelato—vem poderosamente em au
xilio, d'essa atrophia orgânica precoce. Como 
ideal democrático, a aspiração geral, aos 
mesmos certificados, aos mesmos diplomas, 
aos mesmos grãos, é perfeitamente lógica. 
Mas é certo, que a simples aspiração, o sim
ples desejo, não criam as mesmas aptidões 
intellectuaes, as mesmas forças physicas. 
Do mesmo modo, que o desejo de possuir 
grandes riquezas, não importa a posse real 
d'esses bens. E é bem fácil, demonstrar esta 
simples verdade. Um pae, que tenha qua
tro ou cinco filhos, por exemplo, procura dar 
a todos, o mesmo grão d'instrucçào, com o 
receio, que mais tarde, algum d'elles, lhe 
possa lançar em rosto, o não lhe ter forne
cido, como aos outros, as mesmas armas, 
para essa lueta constante—a concorrência 
vital — E assim, aptos ou não, seguem todos 
um curso d'instrueçao secundaria ou supe
rior, onde o ensino, é de tal modo encyclo-

3 
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pedico e digamos desordenado, que rouba 
a esses organismos, o quo ha de mais precio
so, na phase do desenvolvimento orgânico — 
o exercício phr/sico— Accumular o ensino 
de forma, a abreviar, quanto possivêl, essa 
aprendizagem scientiííca, talé o desideratum, 
da maior parte dos pães. A questão de ave
riguar, se o individuo adquiriu ou não, ideias 
positivas, sobre os diversos ramos das scien-
cias que respigou, é ponto secundário. Basta 
que saiba o sufficiente para fazer exame e 
colher o documento comprovativo da preco
cidade (pouco verdadeira) da sua inteligên
cia. Sob esse systema, quantas e quantas 
lacunas, profundamente demonstrativas, dos 
annos e saúde perdida, consequência da falta 
de parallelismo, digamos, entre a educação 
do cérebro, e a educação do corpo ! Cérebros 
atrophiados, organisações rachiticas ! 

E, por desgraça, este estado de cousas, 
não se refere unicamente ao nosso sexo. O 
desiquilibrio intellectual, physico e moral, 
que a educação moderna produz na mulher, 
principia a evidenciar-se e accentuar-se-ha, 
inevitavelmente. Ha pouco mais de um sé
culo, proclamava-se abertamente, a egualdade 
dos individuos e das raças. Todo o homem 
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era, originariamente, dotado do mesmo ca
pital de intelligencia e bondade ; a causa 
da sua perversão, era attribuida ás institui
ções sociaes. O remédio era simples : refor
mar essas instituições e tornar idêntica a 
instrucção dada a todo o individuo. E assim, 
a instrucção acabou por constituir o grande 
ideal, a maravilhosa panacea da democracia 
moderna. Affirmada assim a egualdade das 
raças, em breve e como consequência lógica, 
se proclamou a egualdade dos sexos. Esta 
ideia é hoje corrente, a despeito dos dados 
anthropologics, que assignalam a despropor
ção profunda, entre o volume craneano do 
homem e da mulher; a.despeito dos protes
tos véhémentes dos psychologos, apontando 
a profunda differcnça, entre a constituição 
mental dos dou s sexos. 

Assim, a mulher é, intellectualmente 
idêntica ao homem. Como consequência 
d'esté principio, a educação dos dous sexos, 
vae-se pouco e pouco, tornando cada vez 
mais similhante. 

Os différentes exames, os programmas 
de ensino, cada vez mais se approximam. 
N'esses programmas vae desapparecendo suc-
cessivamente, tudo o que em outras epochas, 



-10 

constituía, occupações, deveres, strictaraente 
femininos. Não obstante, ainda hoje o papel 
social desempenhado pela mulher, é indiscu
tivelmente muito diverso, d'aquelle, que cabe 
ao homem. Ainda, se o moderno systema 
educativo da mulher, apenas lhe enchesse o 
cérebro d'um mixto confuso, de noções inú
teis e de raciocinios pouco seguros, o incon
veniente talvez não fosse extremamente gra
ve. Havia perda de tempo e de dinheiro ; 
mas, infelizmente, sobre essa educação, peza 
uma tremenda responsabilidade, sob o tripli
co ponto do vista, moral, intellectual e phy-
sico. 

Moralmente, essa educação, perverte-lho o 
caracter, natural e instinctivamente bondoso 
e aiïavel, fazendo-lhe despresar, odiar mes
mo, os deveres mais sagrados que lhe impõe 
a natureza; inspirando-lhe, em relação ao 
homem, um profundo sentimento de rivali
dade; mostrando-lhe o seu papel, natural, 
necessário, como uma enorme injustiça so
cial. Tudo isto, naturalmente, provoca no 
seu espirito, uma ideia de revolta contra a so
ciedade, de que se julga victima. 

Sob o ponto de vista intellectual, os es
tragos não são menos profundos. 
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Esses persistentes e inúteis exercícios de 
memoria, a que sujeitam as pobres creanças, 
paralysam as suas aptidões naturaes, substi
tuindo ao seu instincto, que é verdadeira
mente maravilhoso, quando se applica a 
questões relativas ao seu sexo, raciocinios, 
quasi sempre incertos, ideias, geralmente fal
sas. E, quando mais tarde essas creanças, 
transformadas em mães de família, tiverem 
de occupar-se da educação dos seus filhos, de 
todos os deveres reclamados pela sua posição 
social, parece-nos, como diz um espirituoso 
escriptor francez — « que a geometria analy
tics, e a genealogia dos imperadores bysan-
tinos, de pouco lhes servirá». Isto, sob o 
ponto de vista intellectual e moral. 

Mas o que mais provoca o nosso vivo 
protesto, é a enorme perturbação que esse 
systema educativo, exerce sobre a organisa-
ção physica da mulher. 

N'esta série de considerações, éesta, a que 
mais directamente se relaciona com o nosso 
assumpto. E' uma séria questão social. 

O exercicio physico, para os indivíduos 
do sexo feminino, figura, nos programmas 
d'ensino, n'uma proporção insignificantís
sima. 
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Questão d'uma a très horas por semana ! ! 
Toda as forças d'esse frágil organismo, con
vergem para o cérebro, justamente na epocha, 
em que a mulher se prepara, para o grande 
trabalho da maternidade. E' entre essas me
ninas prodígios que recitam e citam de cór, 
passagens completas d'historiadores e poetas, 
que vamos encontrar os typos mais acabados 
—da anemia e das múltiplas espécies de ner
vosismo. Não poderemos affirmar por com
pleto, que uma ou duas gerações de mulhe
res sabias, possa elevar sensivelmente o nivel 
intellectual do nosso meio. Mas o que indu
bitavelmente poderão conseguir, é uma de
cadência, uma degeneração espantosa das ra
ças, uma proereação fecunda em organisações 
infezadas, impróprias totalmente, para entrar 
em campo, na lueta pela vida. Poderão di-
zer-nos, que a instruecão da mulher tem um 
fim verdadeiramente practico : dar-lhe os 
meios para se manter, para, muitas vezes, 
sustentar uma familia inteira. E' realmente 
muito nobre, muito elevado esse pensamento. 
Mas, vejamos, quaes os resultados práticos? 
Já não falíamos das profissões liberaes, como 
o direito, a medicina, em que o homem, a 
despeito dos seus irmumeros recursos, bem 
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mais superiores que os da mulher, tem de 
travar um ardente combate, d'onde, nem 
sempre, sahe vencedor. 

E a organisação physica da mulher, cla
ramente, é imprópria para similhantes lu-
etas. Fica-lhes o campo do ensino. Ahi re-
pete-se o mesmo, que se dá com as diversas 
profissões, se bem que não em gráo tão su
bido. De dez, uma ou duas, arranjam collo-
cação. E as outras? Com a falsa educação 
recebida, convertem-se reciprocamente em 
inimigas e accusam á traí et á tracers todo 
o mundo, da sua pouca sorte. Tudo isto, não 
quer dizer que a mulher moderna viva na 
ignorância, limitando-se aos cuidados do mé
nage. Concluímos simplesmente, que a edu
cação que se lhes íornece, é detestável ; que 
se torna necessário dar-lhe outra orientação, 
mais adequada ás suas aptidões naturaes. 
Com menos dose d'estudos e d'exames, com 
mais algum exercício physico, talvez seja 
possível, preparal-as mais convenientemente, 
para se tornarem excellentes esposas e mode
los de mães. Em geral, não é entre as mu
lheres eruditas, que o homem vae procurara 
companheira, disposta a partilhar corajosa
mente, dos deveres e cuidados que impõem a 
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formação d'uraa família; a desempenhar o 
melhor possível, o papel que lhe cabe no 
nosso meio. 

E, quando a educação tenda a transfor
masse, que se inicie pelo seu lado physico, 
o mais importante, por isso mesmo, que im
porta a conservação e multiplicação da espé
cie. Não d'uma espécie degenerada, mas sim, 
cada vez mais robusta, mais apta a luctar 
contra a vida, no seu crescendo de vicissitu
des, enganos e illusões ! 

Dissertar sobre a educação physica, pare
ce uma cousa banal, á força de ser discutida; 
mas, perguntamos, na actualidade qual tem 
sido o resultado practico, positivo, d'essa 
discussão? Entre nós, pôde dizer-se, por 
emquanto, é quasi nullo. Lã fora, n'estes 
últimos annos, o assumpto tem-se debatido 
seriamente ; e é certo, que hoje, os princi-
paes centros scientificos europeus, seguem o 
exemplo que lhes dá a Inglaterra, onde a ques
tão, deixou de ser discutível por isso que es
tá resolvida. Procuremos também contribuir, 
na medida das nossas forças, para a realisa-
ção d'esse desideratum. Hoje, as monogra-
phias, os tratados, as revistas, sobre gymnas-
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tica, teem-se multiplicado d'um modo deve
ras extraordinário. E' isto, um prenuncio 
favorável. Representa a convicção que acom
panha todo o espirito sensato, da solidarie
dade entre as determinações orgânicas e as 
manifestações intellectuaes. 

Insistir sobre a importância dos exercicios 
physicos, parece-nos desnecessário ; tanto 
mais, que vamos entrar n'um resumo das 
différentes phases, por que tem passado a 
Gymnastica atra vez das edades. E assim, a 
historia, essa mestra infallivel, demonstran-
do-nos a poderosa influencia do exercício 
physico sobre a vitalidade dos povos, ha-de 
fornecer-nos simultaneamente, um poderoso 
auxilio, na orientação das practicas gymnas-
ticas contemporâneas. 

Nos tempos prehistoricos, em que as ra
ças inferiores, entregues ao seu próprio ins-
tincto, lactavam pela existência, a educação 
physica, as practicas gymnasticas, não po
diam deixar de ser egualmente instinctivas, 
para, mais tarde, se tornarem racionaes. 
N'esta lucta, principia, lentamente, a fazer-
se a cohesão, a apparecer o sentimento da 



16 

solidariedade. O cérebro das gerações subse
quentes ao homem primitivo, vae pouco e 
pouco, subindo em hierarchia intellectual. O 
que era, a principio, puramente instincto, 
animalidade, converte-se em alguma cousa 
de mais superior. Apparecem as primeiras 
necessidades; o individuo, procura em si, os 
elementos de resistência. Estabelece compa
rações; escolhe e prefere. Guiado pelas pri
meiras ideias, que despontam, no seu cérebro 
adormecido, rudimentar, o homem vae, len
tamente, atravessando essa primeira phase, 
puramente animal, da sua vida. Se as con
dições do meio em que se encontra, lhe são 
adversas, depaupera-se e estaciona. Ainda 
hoje, temos d'isso, um triste testemunho, 
nos Botucudos e Polynesios. Porém, quan
do as circumstancias o favorecem, aperfei-
çoa-se gradualmente; e chega um dia, em 
que entra definitivamente, no caminho da 
civilisação, que na epocha antiga, tem como 
representantes primeiros, os povos indou, 
chines, e indo-chinez, mas como personifi
cação dominante — o povo Grego e Romano. 
D'um modo geral, pôde dizer-se, que toda a 
civilisação primitiva, deu grande importância 
ás practicas gymnasticas. A este propósito, 
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a China, parece ter dado o exemplo, sendo 
uma das nações mais antigas ; se bem que, 
na propria Asia, e talvez na America, se 
encontrem vestígios de civilisação, certamen
te anterior, á fundação do celeste império. O 
dr. Fardel, medico inglez, diz, n'um artigo 
transcripto na «Gazette Médicale» de 82 — 
«que o caracter dominante da civilisação 
chineza é—a duração, a fixidez». De todas 
as civilisações primitivas, umas, já comple
tamente votadas ao esquecimento, outras, 
ainda relacionadas com a nossa epocha, por 
certas practicas, nenhuma permaneceu d'um 
modo duradouro; apenas a chineza resistiu, 
por assim dizer, indifférente ás successivas 
modificações, que a corrente dos séculos pro
vocou, nas ideias e costumes dos povos. O 
que foi, ha alguns séculos, é-o ainda hoje, 
com pouca diílerença. Portanto, a historia da 
Gymnastica, nos tempos da civilisação pri
mitiva, recebeu do povo chinez um precioso 
auxilio, um verdadeiro padrão, por onde 
pôde aferir os successivos aperfeiçoamentos 
por que tem passado até hoje. De resto, este 
caracter persistente, reproduz-se, d'um modo 
menos completo,.no povo Indou, graças ao 
culto professado pela tradição. Os preceitos 
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hygienicos estabelecidos pelos primeiros im
peradores chinezes, confundem-se com os da 
gymnastica. Esses preceitos, em breve, tor-
naram-se incomprehensiveis, graças ao mys-
ticismo e ideias supersticiosas, com que os 
envolveram os sacerdotes do culto da « Ra
zão Suprema». Não entraremos na determi
nação e apreciação d'esses preceitos, por 
julgarmos tarefa inutil, para o fim que nos 
propomos. Resumidamente, as practicas gy-
mnasticas do povo chinez, tendiam a obede
cer, á sua maxima popular: a Aperfeiçoa-te, 
e procura renovar-te cada dia ». O povo hin-
dostanico, tendo soffrido invasões suecessi-
vas, de différentes typos da raça mongolica, 
apropriou-se, em materia de hygiene, das 
ideias correntes entre o povo chinez, trans
formadas, modificadas notavelmente, em vir
tude das differenças radica.es entre os cara
cteres dos dous povos. Na Índia como na 
China, as applicações physiologicas e thera-
peuticas do exercício physico, acham-se quasi 
exclusivamente sob o domínio dos sacerdotes, 
dos différentes cultos. Estes povos, entrega-
ram-se com persistência aos exercícios gy-
mnasticos de caracter bellico, levados a isso, 
em grande parte, pela necessidade de de-

http://radica.es
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îeza contra os successivos ataques dos povos 
visinhos. Hoje, é corrente, que os primeiros 
rudimentos de esgrima, do pau e do sabre, 
foram colhidos entre esses povos. Na civili-
sação indo-chineza ( comprehendendo os sia-
mezes, os birmanes, annamitas e os laocios ) 
vamos encontrar os exercícios com o mesmo 
caracter commum-guerreiro, dando ás apti
dões physicas d'esses povos, uma orientação 
particular, que se reproduziu nas suas phases 
evolutivas. 

Foi a Grécia, a primeira nação, que deu 
á Gvmnastica os foros d'uma instituição na-
cional. Dissemos ainda ha pouco, que era 
este povo, a personificação dominante da ci-
viiisação antiga. Baillot, nas suas «Conside
rations sur la Gymnastiqu3» pergunta a que 
influencia politica e moral, deveram os povos 
da Grécia a sua preeminência nas lettras e 
nas artes; os seus louros de gloria?» Sem 
duvida, ás instituições fundadas por Lycurgo 
e Solon, cujo primeiro typq, parece apenas 
ter existido no primitivo Egypto. Quem não 
terá ouvido fallar dos celebres —jogos olym-
picos, cuja victoria era acclamada e celebrada 
com louros e honras, idênticas ás que eram 
tributadas aos vencedores Romanos? 
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Em todas as cidades da Grécia, a Gy-
rrmastica mereceu sempre, particular atten-
ção. Athcnas e Sparta, constituíam os dous 
primeiros e principaes centros. Athenas ti
nha, entre outros gymnasios de somenos im
portância — a Academia, o Ltjceu, o Canope 
e o Ci/nosargos. 

N'esses gymnasios, havia, os directores 
ou gymnasiarcas ; os encarregados do trata
mento dos doentes, os gymnastas propria
mente ditos e emfim os empregados inferiores 
— alipios, mais tarde iatraliptos, encarre
gados das fricções, massagens, sangrias, etc. 
E' d'essa palavra iatraliptos, que provém, 
etymologicamente, a denominação do metho-
do therapeutico moderno-— iatràleptieo-. Em 
Sparta, não havia menos enthusiasmo pelos 
exercícios physicos. Ainda hoje, é prover
bial, o rigor com que as praticas gymnasticas 
eram seguidas, n'essa cidade. Ainda hoje se 
diz frequentemente — valente como um spar-
tano. Ao relermos hoje, as gloriosas e bri
lhantes paginas da historia da Grécia e Roma 
antigas, sentim'o-nos invadidos por um ver
dadeiro enthusiasmo, mas também por uma 
profunda tristeza. 

Enthusiasmo, com as descripções quasi 
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inverosímeis do que podia o exercício physi-
co sobre esses povos, alternativamente auste
ros e licenciosos ; tristeza, porque nos senti
mos descendentes de gerações enfezadas e 
rachiticas, envolvidos por um meio aniqui
lador. Epocha fatal, em que a evolução do 
nosso organismo, é tida em segundo plano. 
Oxalá que em breve praso, a nossa pátria 
reconheça, mas seriamente, que não é banal e 
sem sentido, o antigo lemma — mens sana, 
in corpora sano. 

Vamos atravessando uma phase, toda de 
progresso psychico ; o nosso nivel intelle
ctual, procura, se bem que lentamente, equi-
librar-se com o dos principaes centros scien-
tificos. Por que motivo, n'essa evolução pro
gressiva, não havemos de preencher essa pro
funda lacuna, a falta de educação physica, 
cujo abandono, nos torna quasi selvagens, 
visinhos como somos, de povos onde ella é 
hoje cultivada, com tanto ou quasi tanto cui
dado, como a propria educação intellectual? 
Deixem'o-nos, porem, de considerações; si
gamos o nosso plano. 

Foi Herodicus, director d'um gymnasio 
grego, que tendo notado em si mesmo, débil 
e rachitico, os eííeitos assombrosos das pra-



22 

cticas gymnasticas, o primeiro que concebeu 
o plano d'ura raethodo de gymnastica medica. 
Graças aos seus esforços, a gymnastica que 
na Grécia, visava, quasi exclusivamente, a 
crear homens robustos e aptos a combater 
pela pátria (chegando-se mesmo barbara
mente, a sacrificar os menos favorecidos da 
natureza) a gymnastica, dizemos, entrou 
n'uma nova phase. Mas, como acontece qua
si sempre aos promotores d'uma ideia, Hero-
dicus, levou o seu methodo ao excesso, exa
gerou o seu alcance, e concumitantemente, 
as suas consequências. Assim, por exemplo, 
aos febricitantes, aconselhava-lhes as mar
chas forçadas, que attingiam por vezes, ses
senta a oitenta kilomètres ! Para um indivi
duo, no estado normal, é deveras extraordiná
rio um d'esses passeios; para um doente, não 
sei que qualificação deva dar-lhe. A Ilerodi-
CLIS suecedeu o seu discípulo, o celebre 
medico Hippocrates, immortalisado por um 
incomparável génio d'observaçào, e cujo bom 
senso critico o collocou, em condições de 
poder discriminar, na obra do mestre, o que 
era racionalmente applicavel, do que revela
va apenas illusão, temeridade. 

Apesar de tudo isto, ainda n'esses tempos 
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a gymnastica, estava bem longe de ser uma 
sciencia com a base anatomo-physiologica 
que lhe compete. Littré, no seu livro «me
dicine et medicins» diz algures : «Os athle-
tas, cuja força extraordinária, provocava ver
dadeiro enthusiasmo nos jogos olympicos, ou 
no isthmo de Corintho, enfraqueciam rapi
damente, sob a acção de causas fortuitas. 
Eram organismos delicados, que um peque
no nada perturbava; productos da arte, e que 
só a arte podia conservar». Assim os athle-
tas do tempo de Herodicus, não podiam 
constituir um typo ideal, para as gerações 
modernas. Veremos, no decurso do nosso 
trabalho o que poderá approveitar-se, moder
namente d'essas instituições antigas. Depois 
da conquista da Grécia, o povo romano, 
apropriou-se das suas instituições, tomando 
gosto pelas praticas gymnasticas. Os jogos 
olympicos tiveram em Roma, durante um 
certo tempo, grande nomeada ; no emtanto, 
os exercícios physicos d'esse povo, nunca 
foram tão methodicos, tão strictamente appli-
cados, como na antiga Athenas e Sparta. O 
caracter do povo Romano que durante uma 
longa epocha, foi essencialmente guerreiro 
imprimiu aos seus exercícios, uma feição, 
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pôde dizcr-se, puramente militar. Essas 
practicas eram denominadas— exercitium., 
d'onde parece provir, o termo — exercitas. 
Em tempo de paz, os Romanos, eram obri
gados a lazer exercicios diversos, no campo 
de Marie, segundo todas as regras da disci
plina militar. Assim, o desenvolvimento gra
dual das forças physicas, a que eram sujei
tos todos os adolescentes, preparava-os admi
ravelmente para as futuras fadigas da guerra. 
No próprio campo de batalha, nos dias em 
que se não travava peleja, mesmo armados, 
os soldados, disputavam-se prémios, em 
corridas, exercicios d'arco, etc, etc. Ainda, 
em tempo de paz, os soldados, eram empre
gados, na construcção d'estradas, na erecção 
de edifícios, de forma a mantel-os sempre 
vigorosos, evitando-lhes a inactividade. Etn-
quanto durou este regimen, severo, mas in
dispensável, o povo Romano, foi sempre vi-
ctorioso, acclamado e temido. A negfigencia 
d'esta disciplina causou a sua perda. Os vi
gorosos exercicios do campo de Marte, foram 
substituídos pelos bárbaros e dissolventes 
jogos do circo. D'ahi, data a decadência do 
império Romano. E no emtanto, Asclepiades 
da Bythinia; Musa o liberto e depois o ami-
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go e medico de Augusto Celso na sua admi
rável obra «De re medica» não se cançaram 
de exaltar as vantagens do exercício physico. 
No meio d'esses propugnadores, avulta, o 
illustre e celebre nome de Galeno, que, em 
todas as suas obras, insiste, sobre a impor
tância da educação physica, não deixando de 
assignalar os seus defeitos, entre os quaes, 
os excessos a que se expunham os athletas, 
na practica dos seus violentos exercicios cor-
poraes. Todos os medicos, que se seguiram 
a Galeno, estão de mutuo accordo, em attri-
buir á Gymnastica, uma importância de pri
meira ordem, tanto sob o ponto de vista 
hygienico, como therapeutico. Infelizmente, 
de par com esse enthusiasmo, principiou a 
produzir os seus efíeitos desastrosos, —o ce-
sarismo. 

A nobreza e altivez da raça, desappare-
ceu, a sensualidade accentuou-se extranha-
mente. E em vez de fortificar o corpo e o 
espirito, o povo Romano entregou-se á orgia, 
ãs practicas licenciosas, tomando dos gran
des do império, o exemplo mais frisante e 
mais perfeito, da depravação e da baixeza. 

Depois da morte do imperador Constân
cio, alguém que lhe succedeu, procurou re-
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frear esses costumes, impedir, que a nação 
resvalasse até ao seu completo aniquilamen
to. As crenças, que recebera nas primeiras 
edades, abjurou-as mais tarde. Proclamou a 
Liberdade, entendendo que cada um, deveria 
seguir, sem coacção, o culto religioso, a cujos 
princípios désse mais crença. Teve assim, o 
primeiro na antiguidade, a concepção d'uma 
ideia, que ainda hoje é debatida — a liberda
de dos cultos. Procurou fazer apôllo, por toda 
a parte, ao sentimento de fraternidade. Mas, 
infelizmente, os seus esforços não foram co
roados de resultado. E o povo Romano não 
lhe perdoando o insuccesso, stygmatisou-o, 
chamando-lhe o — apóstata. Foi o impera
dor Juliano. Foi, instigado por elle, que o 
seu medico e amigo, Oribaso, compendiou 
todos os trabalhos referentes á medicina, pu
blicados até então. Essa obra, occupa seten
ta volumes, entre os quaes, um, por com
pleto, é dedicado ú Gymnastiea. O movimen
to, sob as suas múltiplas formas, constituía 
uma das bases principaes da gymnastiea an
tiga. 

Depois do império de Juliano, e a des
peito dos esforços de Oribaso, foram in
sensivelmente abandonadas, essas practicas 
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salutares; e o império entrou, definitivamen
te em decadência. 

Veio depois a edade media. O começo 
d'esta epocha, assignalou-se pelo desenvol
vimento e poderosíssima influencia do mo-
nachismo, de Oriente a Occidente, provo
cando o abandono do lar, o isolamento 
completo, n'uma contemplação apathica, e 
perfeitamente illogica. Os claustros, os eremi
térios, pullulam por toda a parte, tendo como 
typo primitivo, oriental a Thebaida, O de
senvolvimento extraordinário, d'esta vida 
isolada, explica-se, para o Oriente, pelas 
continuas perseguições contra os primeiros 
christãos, que se viam obrigados, a refugiar-
se em logares oceultos, pouco accessiveis. 

Para o Occidente, aquelle mesmo predo
mínio, tem a sua causa, nas suecessivas in
vasões dos povos bárbaros do norte, contra 
os paizes visinhos do mar Mediterrâneo. 

Comprehende-se, que, famílias inteiras, 
vendo-se sem lar c sem pão, procurassem, 
longe d'essas terras devastadas, algum abri
go, onde podessem entregar-se com socego, 
ás diversas practicas religiosas, que, no seu 
modo de pensar, lhes asseguraria, ao menos, 
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a felicidade e bem estar d'uraa vida futura, 
ideal. Outros, julgaram-se expurgados, dos 
seus crimes e extorsões, pela doação, tardia, 
dos seus bens, ou pela fundação, de novos 
centros religiosos. 

Mais tarde, veio a fundação da ordem dos 
Benedictinos, com todas as suas clausulas 
absurdas, onde predominava, a que se referia 
ás creanças, que eram votadas á vida ascéti
ca, n'umaedade, em que lhes era impossível 
manifestar a sua vontade, racional e delibe
radamente. Só por occasião do Concilio de 
Trento, é que desappareceu essa clausula, 
verdadeiramente selvagem. Durou o prestigio 
monachal, no Occidente, doze longos sécu
los ! E ainda hoje a nossa educação, se não 
acha inteiramente liberada d'essa influencia. 
Ainda ha um grande numero d'ordens reli
giosas, onde, entre outros princípios funda-
mentaes, figuram, a obediência inteiramente 
cega, passiva c o abandono systematico de 
todos os laços de familia. N'este período agu
do, de verdadeira aberração mental, onde pre
dominava o despreso votado á frágil argilla 
do nosso corpo, claramente foram inúteis os 
esforços d'alguns homens illustres como Aecio 
e Paulo d'Egine, na propaganda das vanta-
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gens das instituições proprias, para o desen
volvimento orgânico do individuo. A propria 
eschola Arabe, cujo nome na historia da ci-
vilisação da edade media brilha d'um intenso 
fulgor, avantajando-se nas artes, nas scien-
cias, na agricultura, etc. ; essa poderosa es
chola representada snccessivãmente, nos sé
culos x, xi e xn por Rhasés, Acicenna e 
Aoerrhóés, pôz de parte, quasi totalmente, 
o ensino da gymnastica, dos exercícios mais 
rudimentares da educação physica. Porém, 
o facto não causa grande espanto, quando nos 
lembramos que o arabe tem um caracter per
feitamente instável, que se traduz material
mente, pela pouca fixidez do seu logar d'habi-
tação. É um povo essencialmente fanático, 
contemplativo. Mais tarde, com o appareci-
mento da organisação feudal, período de tran
sição da edade media para a renascença, foi 
necessário que as tradições do povo romano 
predominassem de forma a poder dissipar, 
quasi por completo, a influencia persistente 
da eschola arabe. 

Durou este estado de cousas até ao fim 
do século x. Iniciara-se a epocha do feuda
lismo, tradusido a principio, por agglomera-
ções vagas ; mais tarde, com Hugo Capeto 
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firmando-se definitivamente, as primitivas 
agglomerações converteram-se em centros 
definidos, ligados pela affinidade de costu
mes e inclinações, e sujeitos a uma organi-
sação essencialmente militar e hierarchica. 
Estudando essa organisação, é que se com-
prehende como era funda, no povo gaulez, a 
tradição da antiga Roma. Nos meiados do 
século xr, a cavallaria adquiriu os foros de 
uma verdadeira instituição. Entre os povos 
germânicos, como anteriormente entre os 
gaulezes, o homem, chegado á edade de to
mar as armas, era investido publicamente e 
com as devidas cerimonias, das insígnias do 
guerreiro. Continuava o prestigio da tradição 
romana. N'essa epocha, ambicionava-se ar
dentemente o titulo, o grão de caoalleiro. 
Lendo a descripção dos exercícios, jogos, 
etc., a quo se submettiam esses aspirantes, 
reconhece-se, que nada despresavam para tor
nar o seu organismo simultaneamente robusto 
e ágil. Este caracter expansivo, bellicoso, da 
epocha da cavallaria, contraste fortemente 
com a concentração de espirito, da epocha 
monachica. Mas infelizmente, durou pouco 
tempo esse ardor, esse desejo de robustez e 
virilidade. O cavalleuo chegou a ter orgulho 
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de ser ignorante; e como consequência, prin
cipiou a usar da sua espada, não para servir 
o estado, mas sim para o saque e a oppres-
são do povo. Veio a intriga, a corrupção, e 
de novo, o abandono dos exercícios physicos 
no Occidente, desde os séculos xm a xvi. 

Foi cm 1530 que a voz de Rabelais se 
elevou na Universidade de Montpellier, a 
commentar em publico os aphorismos d'Hi-
pocrates e as obras de Galeno, vivamente im
pressionado pela importância que esses dous 
homens illustres attribuiam aos exercícios 
gymnasticos. Na «vida de Gargantua e Pan
tagruel» Rabelais expõe com minúcia um 
programma de educação physica, que, apesar 
de muitas vezes exagerado, alguma cousa 
tem de aproveitável. Principiaram a apparecer 
alguns trabalhos na Italia e na Allemanha, 
de caracter geralmente empírico, quando sur
giu a obra immortal de André Vesalio, re
ferente á hygiene e á medicina. A anatomia, 
a physiologia, a therapeutica, soffreram ver
dadeiras transformações, graças a este me
dico illustre. E assim, os seus successores po-
deram reduzir o empirismo antigo, explicando 
os effeitos produzidos pelo exercício metho-
dico. 
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Em 1573, ura medico italiano Mercu-
riuli, publica uma obra «De arte Gymnastica 
libri lex» que veio rehabilitar, por assim di
zer, a educação physica. N'esse livro, uma 
parte reíere-se aos exercícios dos antigos e á 
descripção dos objectos relativos a essas mes
mas practicas ; outra, diz respeito aos eiïeitos 
produzidos no organismo são e doente. Hil-
lairet, n'um relatório de 68, referente ao en
sino da gymnastica, diz que este livro de 
Mercuriali, é como que o traço d'uniào entre a 
educação physica antiga e a moderna. Pouco 
tempo depois, o medico de Carlos ix e Hen
rique in, Arnbroise Paré, dedicou uma parte 
dos seus trabalhos ao estudo da gymnastica. 
Este movimento salutar que se pronuncia no 
século xvr, não só impressiona os medicos, 
como os próprios philosophos e reformado
res, Montaigne, Luthero e outros. Como diz 
Chancerel «os processos usados na antigui
dade e nos tempos da cavallaria, são de novo 
postos como exemplo digno de imitação, de 
uma sociedade que renasce». No decimo sé
timo século, as investigações de Sanctorius 
sobre a transpiração, a descoberta da circu
lação do sangue por Hcwoeij, e a applicação 
das mathematicas á theoria do movimento 
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muscular por Barelli, deram aos espíritos 
da epocha, um violento impulso, fazendo 
convergir as attenções sobre o lado physio-
logico do assumpto que nos occupa. Appare-
cem múltiplos trabalhos sobre a mecânica 
dos exercícios physicos e sua acção physio-
logica. Nos fins do mesmo século, Syde
nham, dedica um volume completo das suas 
obras, á equitação. O espirito torna-se menos 
crédulo, vai-se habituando a pôr de reserva 
as asserções, não baseadas em factos perfeita
mente authenticos, comprovativos. 

Chega o decimo oitavo século que preside 
á verdadeira rehabilitação e reedificação da 
gymnastica e dos gymnasios; tendo como 
pugnadores ardentes Sydenham e Cheyne, 
na Inglaterra; Stahl e Hoffmann, na Alle-
manha; Boerhaace, na Hollanda; Andry e 
Tissot, na França. 

Para Hoffmann, o movimento, é a me
lhor medicina do corpo. N'esta mesma epo
cha, apparecem as valiosas producções de 
Van-Swieíen, Malpighi, Winslow, Duha
mel, etc. J. J. Rousseau, o celebre author do 
«Emile», occupa uma parte da sua obra pri
ma, com a descripção minuciosa da educação 
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physica, a que devem submetter-se os ado
lescentes. 

Esta parte do seu livro, teve um poderoso 
echo, em toda a Europa. E, no emtanto, 
todos esses trabalhos de primeira ordem, te
riam sido estéreis, se não tivesse apparecido, 
para os fertilisar, um homem, do génio, da 
envergadura possante de Pestallozi. Foi elle 
o primeiro que em Neuhof e Stanz, depois 
em Berthoud c Yoerden, na Suissa, concor
reu com as suas magnificas instituições, para 
que o exercício physico tomasse o logar com
petente, na educação da juventude. O ponto 
de partida obrigado de todas as applicações 
do seu methodo, é — apresentar ás creanças 
as noções das cousas, por tal forma que, gra
ças a um verdadeiro espírito d'intuiçao, o 
seu débil intellecto, acceite spontaneamente 
estas noções, como a expressão da verdade. 
Segundo elle, 6 este o principio dominador 
do ensino. Para quem reconhece, que o único 
meio de fazer adquirir a uma creança conhe
cimentos elementares, verdadeiramente pro
veitosos, é appelar para a sua intuição phy
sica, material, inevitavelmente o desenvol
vimento das forças orgânicas tem uma subida 
importância. Assim o comprehendeu e ensi-
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non esse grande homem, pondo o exercício 
physico, no alto do seu programma cî'ensino. 
Assim, pôde dizer-se, que a gymnastica mo
derna tem como iniciador Pestallozi, como 
berço a Suissa. 

Gulésmuths e Sahniann, inspirados no 
mctliodo, do mestre, organisaram em Saxe, 
um gymnasio que serviu de modelo a funda
ções múltiplas, idênticas. E assim, os exercí
cios physicos foram propagados na Allema-
nha, no fim do século passado. Sob a insti
gação de NatchtigalL, em 1799, o governo 
dinamarquez instituiu em Copenhague um 
gymnasio publico. De modo que, no começo 
do nosso século, havia na Europa apenas 
três nações com gymnasios, Su'ssa, Alle-
manha e Dinamarca. E' verdade que Pes-
tallozi, seguindo o caminho da França, pro
curou introduzir o seu metliodo no Collegio 
dos Orphãos, de Paris. Quiz fazer prosperar 
os seus. princípios entre os francezes. Mas 
estava-se em 1864. A bella ideia de Pestal-
lozi, foi tida como suspeita. Talleyrand, era 
o ministro favorito de Napoleão. E' d'elle o 
dito a esse propósito : — C'est trop pour le 
peuple. 

A gymnastica tendo como precursor Mer-
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curiali e iniciador Pestalou, entra com o 
século xix na sua phase verdadeiramente 
raciona], representada por Ling na Suécia, 
Jahn, na Allemanha, Clias, cm França e In
glaterra, Amoros, na Hespanha e também na 
França. Quando Ling procurou o appoio do 
governo, por intervenção do ministro d'ins-
trucção publica, este deu-lhe uma resposta 
memorável: — «Já temos demasiados arle
quins c saltimbancos para que lhe augmente-
mos o numero». Com tudo, depois de grandes 
esforços, Ling conseguiu fundar em Stockolm 
um gymnasio modelo, tanto medico como 
pedagógico, onde se originou essa therapeu-
tica moderna — Kinesitherapia. As doutri
nas d'essa escola, rapidamente se extenderam 
á Hollanda, Bélgica, Allemanha, Austria e 
até á America do Norte. 

Jhan na Allemanha, com um methodo 
idêntico, visou a um duplo fim— pedagógico 
tendendo á manutenção do equilíbrio, entre 
as forças orgânicas ; politko-social, fazendo 
dos gymnasios centros de propaganda contra 
os inimigos do seu solo natal, cuja divisa é 
— Liberdade, Autonomia e gloria da Pátria. 

Não podemos, nem é nosso propósito, fa
zer a historia çircumstanciada da gymnastica 
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era cada um dos paizes da Europa, na epocha 
moderna. Fatiaremos, resumidamente, dos 
principaes. Na Suissa, Çlias, inspirado nas 
doutrinas de Pestallozi e impressionado vi
vamente, pelo desenvolvimento das suas pro
prias forças, á custa do exercido physico, 
quiz lambem concorrer para a generalisação 
d essas practicas publicando um livro, que 
submetteu á apreciação da Sociedade de Me
dicina de Paris. A critica d'esse trabalho, 
foi-lhe extremamente favorável. Depois do 
porfiados esforços, pôde finalmente introdu
zir o seu methodo, tanto na Inglaterra como 
na França. 

Amoros, hespanhol, quando principiava a 
diffundir as suas ideias no seu paiz, achou-se 
repentinamente incluído na lista dos proscri-
ptos de 1813. 

Passando á França, cuja hospitalidade 
era então afamada, naturalisou-se. Em breve 
desenvolveu, naSociedo.de de instrucçao ele
mentar,'as suas ideias sobre as vantagens da 
educação physica. Assim se encontraram na 
França, em egual epocha, dous homens que 
rivalisavam em ardor e enthusiasmo na vul-
garisação dos exercidos gymnasticos. A edu
cação physica, tomou uma dupla feição : uma, 
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applicavel ás creanças, graças á simplicidade 
e moderação dos exercícios do methodo de 
Clias; outra, convindo mais especialmente 
aos adultos, com o caracter mais athletico, 
mais viril, do ensino de Amoros. Os gym-
nasios principiaram a multiplicar-sc, espe
cialmente em quasi todos os hospitaes de 
creanças; e por ultimo, vencida uma certa 
reluetancia, loi a gymnastica implantada na 
Universidade. Parecia, que estas practicas 
estavam definitivamente implantadas na edu
cação franceza. Infelizmente, assim não suc-
cedeu. Até 1848, a gymnastica, teve um 
bello SLiccesso. Depois, a inlluencia do cleri-
calismo, como n'uma já citada epocha ante
rior, veio destruir, não digo, mas abalar por 
alguns ânuos, as enthusiasticas, ardentes e 
generosas aspirações d'um grande numero 
d'homens illustres, cujo ideal, consistia na 
formação d'uma be.lla raça, viril, robusta, 
prompta a defender os interesses e autono
mia da sua pátria, cujo caracter evoluísse 
paralellamente, com o mesmo cunho de ro
bustez e virilidade. De 1864-68, a despeito 
da incúria administrativa, homens como 
Berard, Tardieu, Jotnavd, Boucliwd e 
Blache, procuraram, cada um, apresentar o 
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seu contingente d'experiencia, contribuindo, 
quanto lhes permittiam as suas aptidões, 
universalmente reconhecidas, para rehabili-
tar a cultura racional das forças orgânicas. 
Em fevereiro de 68, Napoleão III instituiu 
uma commissão, encarregada d'examinar e 
apreciar as différentes questões relativas á 
educação physica, não só em França, como 
no estrangeiro. Lendo o relatório apresentado 
pela commissão, vè-se claramente, que as 
disposições, manifestadas pelos diversos pai-
zes, são geralmente favoráveis ao ensino da 
gymnastica. Na Suissa, que vimos ser o paiz 
d'onde partiram as primeiras noções verda
deiramente practicas, sobre a educação phy
sica, o ensino da gymnastica, é obrigatório 
em certos cantões como Zurich e Argovia, e 
nas escholas chamadas médias; nos outros 
é facultativo, mas tão divulgado, como se 
fosse, egualmente, obrigatório. 

Apesar d'isso, o ensino ressente-se da 
falta de unidade de methodo ; e o que é mais 
para notar, é, que a installação dos gymna-
sios, deixa muito a desejar, é muito imper
feita. Na Bélgica, o ensino é obrigatório. Na 
Hollanda, procura fazer-se o mesmo. A pro
pósito do povo Britannico, desnecessário será 

6 
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insistir, sobre o profundo enthusiasmo que 
professa pelas practicas gymnasticas. Ingle-
zes, Irlandezes e Escocezes, teem uma ten
dência irresistivel para os exercícios physi-
cos, tendência que chega a constituir um 
facto ethnico, digno de reparo. No emtanto, 
n'esse paiz, o ensino é facultativo. Pode di-
zer-se, que a organisação cuidadosa d'esse 
ensino, bem como a installação confortável 
dos gymnasios é, quasi exclusivamente, de 
iniciativa particular. Por emquanto, a edu
cação physica, em paiz algum, gosa de tão 
alta consideração, tem um culto tão fervoroso, 
como na Inglaterra. São bem conhecidos e 
celebres mesmo, os nomes de Winchester 
Eton, Harrow, Orford, Cambridge, Wes
tminster, etc. 

Na Suécia, a gymnastica, é objecto de 
sollicitude particular da parte do governo. 
Hoje, ahi, os gymnasios públicos são nume
rosíssimos, tendo o ensino nos primeiros an-
nos, uma orientação, em conformidade, com 
o desenvolvimento physiologico, integral, dás 
forças ; tomando depois, uma feição militar. 

Na Russia, pode dizer-se, que a despeito 
dos esforços dos poderes públicos, a gymnas
tica é pouco generalisada. Ahi, o ensino, 
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parece ser, exclusivamente apropriado á car
reira militar. Em Helsingfords e Peters-
burgo, existem grandes gymnasios. Na Al-
lemanha, agymnastica é obrigatória em toda 
a eschola publica, ou particular, indistinta
mente. Em Bade, Bremen, Baviera, os 
exercicios physicos estão bastante vulgarisa-
dos, mas com falta de methodo; identifi-
cam-se com os costumes da população. Em 
Berlim, ha dous grandes gymnasios — o 
Central de caracter puramente militar; e o 
Municipal, com professores especiaes, for
mados, na Eschola Central. Leipzig dis-
tingue-se pela bella installação dos seus 
gymnasios. Dresde, pela superioridade de 
ensino na Eschola Normal, onde se formam 
professores especiaes, com diplomas. A Aus
tria e Hungria assistiu indifférente, a estas 
magnificas tendências de quasi todas as na
ções europeias, até 66, data da guerra aus-
tro-prussiana. Os revezes que n'ella experi
mentou, foram sufficientes, para que des
pertasse d'essa indolência, a propósito do 
exercício physico. Em 186£ principiaram 
alli, a multiplicar-se os gymnasios. Ha 
porém, uma grande falta de methodo; o en
sino não tem um caracter definido. Na 
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Grécia, tradicional como é, a gymnastica 
cultiva-se com grande ardor. Não ha ahi, 
mestres especiaes, methodos positivos ; é 
uma gymnastica, essencialmente militar e 
athletica. De resto, esta educação, não se 
impõe aos Gregos ; é inhérente á sua consti
tuição por assim dizer, ao seu sangue! 

Na Italia e Hespanha, o ensino da gy
mnastica é facultativo, e pouco desenvolvido. 
São practicas, pouco do gosto d'essas duas 
nações. Na França, a incoherencia, que 
presidia ao ensino dos exercícios physicos, 
em 68, era deveras extraordinária. E a datar 
d'essa epocha, durante, talvez dez ou doze 
annos, essa incoherencia persistiu. 

Havia estabelecimentos de educação, com 
gynmasios, mas sem professor. 

N'outros, dava-sc o inverso: havia o 
professor, faltava porém, o gymnasio. Os 
exercícios, umas vezes, eram practicados du
rante o tempo de recreio ; outras, no tempo 
de estudo. Havia uma falta completa de 
methodo e de disciplina, tanto nos estabele
cimentos de instrucção superior, como se
cundaria. No emtanto, em qualquer ponto 
de França, onde se tractava de organisar um 
gymnasio, a proposta era acolhida com ver-
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dadeiro enthusiasmo. De forma, que, nos 
primeiros quinze anãos, &póz a queda do 
império, o estado da gymnastica em França, 
resumia-se, em falta de unidade no ensino, 
enormes defeitos e lacunas na installação do 
material, pobresa de professorado, e ausência 
de direcção methodica. 

Hoje, a educação physica em França, 
pode dizer-se, acha-se definitiva e perfeita
mente orientada, assentando n'uma base so
lida,, a única — anatómica c physiologica. 
Seguem, graças aos esforços de propagandis
tas, como P. Coubertin, Jules Simon, Ro-
chard, Lagrange, Godart (director da ce
lebre eschola Monge) Riéder (da eschola 
Alsacianna) e muitos outros, o exemplo que 
lhes dá a Inglaterra. Sem o falso orgulho, 
que nos anima, pensam, e muito bem, que 
approveitar esse exemplo, não é desdouro, 
quando feito d'um modo sagaz e prudente. E 
se o cunho estrangeiro impresso nos seus 
exercícios, tem alguma cousa de humilhante, 
por isso que força a reconhecer a ausência 
d'um systerna nacional, obriga, ipso facto, 
esse povo, naturalmente intelligente e pun-
donoroso, a preencher as lacunas, que exis
tam no methodo da nação visinha, a espur-
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gal-o dos seus defeitos, n'uraa palavra, a 
produzir um systema, que pode chamar o 
seu, por isso que a base commum, não per
tence, em exclusivo, á Inglaterra; é de todos 
os povos, e provera de heranças successivas, 
legadas pelas gerações anteriores. Deseja
ríamos agora, faliar do nosso Portugal. In
felizmente, forçoso é esperar, que desperte 
d'essa apathica indifferença, em que se en
contra ha longos annos ! Porque não ha
vemos de tomar o exemplo da Austria-Hun-
gria, quando, depois dos revezes de 66, pro
curou seriamente, e conseguiu reformar o 
seu caracter indolente, robustecendo a sua 
organisação physica ? As succesivas usurpa
ções e injustiças por que temos passado re
centemente e que ainda nos impressionam 
n'este momento, deveriam, provocar entre 
nós, o mesmo resultado. Que fazemos? Re
petimos a cada passo que somos feridos no 
nosso brio e orgulho nacional ; repetirtfo-lo 
somente; não procuramos restituir ao nosso 
povo, a energia o decisão de caracter de 
outras eras, preparando-o assim para uma 
desforra lenta, mas positiva. Debatem'o-nos 
constantemente em improfícuas luctas poli
ticas, em ambições mesquinhas. Em discur-
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sos, recheiados de sentimento e de estylo, 
recordamos, as glorias dos nossos antepas
sados e. . . ficamos por ahi. Torna-se ne
cessário que essa recordação, se traduza 
practicamente, n'um successivo aperfeiçoa
mento, da nossa educação em geral, princi
palmente pelo seu lado physico. 

Assim, será possível, formar uma nova 
geração, dotada da precisa energia physica, 
intellectual e moral, para manter as suas 
antigas e gloriosas tradições; para evitar 
usurpações e insultos futuros, para conservar 
a autonomia hoje tão abalada, do nosso paiz. 



PARTE II 

METHODO ARTIFICIAL, E ME MODO NATURAL 

«Plus le corps est faible plus 
il commande; plus il est fort, 
plus il obéit». 

J. J. ROUSSEAU. 

Como dissemos, na primeira parte do 
nosso trabalho, a única base verdadeiramente 
racional, da gymnastica, deve ser — anato-
mo-physiologica. Ha um facto capital, que 
regula a nossa vida: é essa série de permu
tações entre o organismo e o meio ambiente ; 
esse conjuncto de phenomenos, que constitue 
a nutrição, e que se divide em dous grandes 
grupos : os phenomenos d!'assimilação e os 
de desassimilação. Elm virtude dos primei
ros, substancias inteiramente extranhas ao 
ao nosso organismo, acabam, por fazer parte 
integrante do mesmo ; por meio dos segun-
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dos, os différentes princípios que entrara na 
nossa constituição, depois de terminado o seu 
papel, separam-se, tomando uma natureza 
distincta dos corpos organisados. Evidente
mente, todos esses actos, não poderão efle-
ctuar-se sem a producção de forças, cuja 
base é o movimento sob as suas multíplices 
formas. Quer esses movimentos sejam, por 
assim dizer, intrínsecos, naturaes ao próprio 
organismo, quer extrínsecos, o seu resulta
do final é—activar essas permutações dos 
princípios utilisaveis ou utilisados na econo
mia, pondo, systematicamente, em acção as 
funcçòes de que depende, essa superactivida-
de. Estas breves considerações, levaram-n'os, 
imperiosamente, a admittir, não só, a alta 
importância dos exercícios physicos, como, 
a grande necessidade, de tornar esses mesmos 
exercícios, cohérentes com o fim a que vi
sam. Para que elles se tornem verdadeira
mente proveitosos, é necessário, que assen
tem, no conhecimento prévio das principaes 
funeções da economia — em primeiro logar, 
da funecção locomotora, visto que é por seu 
intermédio, que a influencia da gymnas-
tica se repercute em todo o conjuncto or
gânico. Depois, as funeções respiratória e 
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circulatória; funcções da pelle, e até, (Turn 
modo menos directo, dos centros nervo
sos. 

Como poderíamos explicar, sem cahir fa
talmente em puro empirismo, sem nos tor
narmos charlatães, o resultado da hyperaeti-
viclade dos órgãos locomotores, traduzida pela 
formação de novas fibras musculares ; a ca
pacidade, de que dispõe um musculo, para 
um certo trabalho; a relação, entre o desen
volvimento muscular, e o trabalho corres
pondente? Sem duvida, é de necessidade ur
gente adquirirmos noções positivas sobre a 
anatomia, a constituição intima do musculo; 
sobre o mecanismo do seu funccionamento; 
emfim, sobre todos os phenomenos d'ordem 
dynamica, physica e chimica, de que elle é 
a sede. Só assim, é que poderemos dirigir 
methodicamente, a educação physica, des-
viando-a d'essa velha e falsa rotina, cuja 
influencia, ainda hoje se exerce, d'um modo, 
assas intenso. Isto que se refere á funcção 
locomotora, applica-se .egualmente ás outras 
principaes funcções. Assim, parece-nos ter 
demonstrado, se bem, que resumidamente, 
a necessidade, para o exercicio physico, 
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d'uma base, inteiramente, anatómica e phy-
siologica. 

Fundados n'essas noções, procuraremos 
n'este capitulo, demonstrar os inconvenientes 
d'esse methodo d'ensino de gymnastica pro
priamente dita, em que predominam, os nu
merosíssimos e complexos apparelhos, a 
enorme variedade, de barras, trapesios, ar
golas, etc., etc. E' á educação pbysica, obtida 
por este methodo, que nós chamamos — ar
tificial. 

Ainda hoje, para muita gente, a gymnas
tica, resume-se n'essa série d'exercicios mais 
ou menos arrojados, que os clowns executam 
nos circos, ou nas praças publicas. 

Quando lallam de gymnastica, teem im-
mediatamente a ideia, d'um individuo, sus
penso quasi milagrosamente a uma grande 
altura, executando verdadeiros prodígios, que 
deixam boquiabertos os espectadores. Teem 
esta falsa ideia, quando deveriam apreciar os 
resultados da gymnastica, pelos benefícios 
que produz, nos hospitaes, onde vae sendo, 
lentamente introduzida, bem como nos diver
sos estabelecimentos d'instrucçao. 

A gymnastica bem entendida, não con-
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siste em transformar uma creança n'um 
acrobata ou n'um equilibrista. Visa a alguma 
cousa de mais superior— formar homens ca
pazes de moer, isto é, aptos a supportar essa 
continua lucta, aonde a fadiga e o sofrimento 
teem uma grande parte. Isto só se consegue 
pela cultura regular do corpo, e différentes 
órgãos, pelo desenvolvimento dado a essa 
faculdade, que nos caractérisa, e nos distin
gue de todos os animaes — a actividade vo
luntária. 

Todo o órgão inactivo, atrophia-se. Se a 
intelligencia d'uma creança não fôr conve
nientemente exercitada, pode transformal-a 
n'um idiota. Se o homem não exerce a sua 
actividade, torna-se um fraco, sob todos os 
pontos de vista. Fraco de vontade e portan
to, incapaz de luctar; fraco de corpo, e 
porisso, predestinado á doença e ao sofíri
mento. E é justamente, essa fraqueza moral 
e physica, que constitue, um dos traços mais 
característicos da nossa epocha, traduzido 
objectivamente, por essa longa serie de sui
cídios e de mortes prematuras ! 

Antes de entrarmos na appreciação criti
ca, da gymnastica propriamente dita, cum-
pre-nos declarar, que não somos exclusivis-
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tas. Não rejeitamos absolutamente esse 
methodo, para nos tornarmos paladinos en-
thusiastas dos jogos e exercícios do Sport, 
d'esse systema, que chamamos — natural. 

D'accordo, como dissemos, com as noções 
anatomo-physiologicas, estudaremos os dous 
systemas, no que tem de defeituoso e de 
approveitavel. E' natural que o ensino da 
gymnastica attinja um subido gráo de perfei
ção, quando constituir um todo, connexo e 
methodico, onde se reunam as vantagens dos 
dous methodos. 

Para que a gymnastica propriamente dita 
seja verdadeiramente util e preencha o seu 
fim, precisa de transformar-se, deixando de 
ser, uma gymnastica, digamos de dUletanti 
— tendo um certo praser em oxibir-se publi
camente n'uma barra, ou n'um arame, cau
sando profunda admiração pela temeridade 
dos seus exercícios. Parece-nos, que não é 
este o meio de, mais facilmente, realisar os 
benefícios, que derivam do seu ensino racio
nal. E a prova é, que, o ensino da gymnas
tica, nos diversos estabelecimentos d'instru-
cção, tem sido impotente, para manter as 
forças dos educandos á altura das exigências 
escholares. N'estes últimos annos, como to-
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dos sabemos, tem-se debatido extraordinaria
mente essa questão do — cansaço mental, 
provocado pelo excesso de trabalho de cére
bro, a que obrigam os encyclopedicos e cada 
vez mais complexos, programmas de'ensino. 
Muitos teem sido os alvitres apresentados 
para obstar a esse mal, que ameaça conver-
ter-se n'um verdadeiro flagello. Diminuir as 
horas d'estudo ; redusir as matérias dos pro
grammas officiaes; e, finalmente ititrodusir 
n'esses mesmos programmas, o ensino, mas 
em pequena dose, dos exercícios physicos. 
Para que servirá diminuir as horas d'estudo, 
se nada de approveitavel vem substituir esse 
tempo? Para augmentar o tempo dos re
creios ? D'esses recreios, passados, como diz 
Coubertin, n'um exiguo espaço limitado por 
quatro paredes ? E effectivãmente assim suc
cède na mor parte dos collegios, onde o re
cinto destinado a esses recreios, mal chegaria 
para uma sexta parte das creanças, que ge
ralmente, ahi se encontram. 

Mas . . . esqueciam-nos os passeios semi 
ou bi-semanaes. Contrictamente pedimos des
culpa da nossa falta, áquelles, que tendo a 
seu cargo a direcção d'uma casa educativa, 
pensam, que o melhor modo, de exercitar, e 



54 

distrahir os alumnos, das suas occupações 
habituaes, é — fazel-os passar, dous a dous, 
uma verdadeira ronda, por um certo numero 
de ruas, de qualquer cidade, fazendo-os reco
lher ao fim d'uma ou duas horas, com os pul
mões cheios d'ar viciado, fatigados, aborre
cidos e impróprios para retomar as suas oc
cupações. 

Em outros coliegios, mostram-nos com 
orgulho, uma longa e imponente série de ap-
parelhos, como provas irrecusáveis da im
portância que lhes merece a educação phy
sical 

Os alumnos, grande progresso, exerci-
tam-se no meio d'esses apparelhos durante 
três quartos d'hora, três vezes por semana. 
E assim julgam estar dita a ultima palavra, 
a respeito d'educaçâo physical 

Ao grande numero de lições diárias, que 
os alumnos supportam impacientemente, vem 
accrescentar-se, três vezes por semana, mais 
uma, constituiria por uma serie d'exercicios 
monótonos e por vezes perigosos, dirigidos 
sem methodo, sem regras, sem competência! 
Accreditamos sinceramente, que as pobres 
creanças trocariam de bom grado, esses pas
seios intra-mwos, pelos arrabaldes da cida-



53 

de, onde os pulmões, se vivificam no meio 
d'uma atmosphera salutar, onde ha luz, onde 
ha côr, onde emíim, impera, sem artifícios a 
boa natureza. 

Isto quanto aos passeios. Pelo que diz 
respeito á gymnastica, haveria a maxima 
vantagem, em aprofundar os conhecimentos 
que assegurassem o ensino methodico dos 
exercícios, e em diminuir correlativamente 
esse apparatoso e inutil cortejo d'apparelhos. 

Não condem riamos o systema; apenas 
desejamos inteiramente que esse ensino, d'ac-
cordo com a physiologia, em breve saiba 
occupar o lugar importante que lhe compete, 
n'esta actual phase de retorno aos antigos 
jogos e exercicios de sport. 

Ha tempos, lendo a carta magistral que 
Berthelot dirigiu, á «Ligue nationale de l'é
ducation physique» agradecendo a sua no
meação, como presidente, sentimos um vi
víssimo desejo, de transcrever no nosso tra
balho, na integra, esse precioso documento, 
onde vimos traduzida a nossa ideia, com to
dos aquelles requisitos, d'estyio claro e per
suasivo, que, infelizmente, nos não acompa
nham. 

Não nos sendo possível fazei-o, ainda as-
6 
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sim, não nos furtamos ao prazer de uma ou 
duas citações. 

Fallando da gymnastica, diz «en ce qui 
touche l'enfance il y manque une chose, une 
chose fondamentale; la liberté, l'initiative per-
sonelle de l'enfant. C'est sous la forme de le
çons, d'exercices réguliers, méthodiques, im
posés, que l'on enseigne la gymnastique dans 
nos écoles: non sans cet appareil inévitable 
de corrections de punitions que comporte 
tout cours obligatoire. La promenade même, 
cet exercice destiné a détendre l'esprit et le 
corps, a quelque chose d'artificiel et de mé
canique.» E mais abaixo «N'attristons pas 
cet âge jusque dans ces plaisirs: la tristesse 
ne vient que trop tôt dans la vie humaine ; 
laissons la joie aux enfants. Rendons-leur 
l'exercice physique attrayant: ils ne deman
dent pas mieux que de jouer et de s'épanouir 
eu toute liberté. La vie en plein air, ne ces
sons jamais de le proclamer, est bonne et 
morale, pour l'enfant comme pour l'homme.» 

Profundas e, ao mesmo tempo, evidentes 
estas verdades. E no emtanto, ha muito tem
po, se trabalha, e com ardor, para incutir 
estas ideias, no espirito de cada um, que as
sim contribuiria, com a sua quota parte, na 
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realisação d'esse bello ideal, de que, ainda 
hoje, infelizmente, nos achamos bem distan
tes. 

Os resultados do trabalho muscular 
sobre o organismo, variam, segundo a dose 
em que é supportado esse mesmo trabalho e 
o methodo com que é effectuado. 

Evidentemente, o exercício, applicado 
sem regra nem medida, produz a fadiga, em 
todas as suas formas e gráos, expondo a ma
china humana, a avarias mais ou menos 
consideráveis. 

Pelo contrario, o exercício methodico e 
gradualmente crescente, conduz os différen
tes órgãos, pouco e pouco, á adaptação de 
exercícios, cada vez mais violentos. 

São estes os resultados do exercício, 
considerado como factor abstracto, e reduzi
do, á quantidade de trabalho, que represen
ta. Só porém em abstracto, é que podemos 
isolar, o trabalho effectuado pelo organismo, 
dos órgãos, encarregados de o executar. Ora, 
em todas as formas do exercício, os órfãos, 
chamados a entrar em acção, não são sempre 
os mesmos, nem funccionam sempre, da 
mesma maneira. 

Deriva d'ahi, a necessidade, d'uma cias-
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sificação racional dos différentes exercícios, 
habitualmente practicados, de modo a poder 
fazer-se uma escolha entre elles, segundo os 
resultados, que se pretendem obter. Ora, não 
é isto positivamente, o que se practica com a 
gymnastica, professada, em grande numero 
de estabelecimentos de instrucção. A falta de 
raethodo, predomina como característica, 
d'esse ensino, que, emquanto não occupar 
racionalmente o logar que lhe é devido, o 
mais que poderá fazer é augmentai' o numero 
de descrentes da educação physica, enco
brindo a ignoraneia ou o desleixo, dos que 
são chamados a dirigir a juventude. 

Nem todos os exercícios exigem a mesma 
quantidade de trabalho. 

Assim, podem ser violentos, quando os 
esforços são repetidos e consideráveis; mo
derados, quando exigem pequena somma de 
trabalho; suaves, quando esse trabalho, se 
reduz ao minimum. Elm todo o exercício, 
temos a contar com a quantidade de traba
lho que elle exige; com a qualidade d'esse 
trabalho ; e finalmente, com o mecanismo, 
por meio do qual, elle se executa. Como dis
semos, os différentes exercícios podem ser 
violentos, moderados ou suaves. Não se de-
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ve confundir quantidade de trabalho, com 
difficuldade de trabalho; exercicio violento, 
com exercicio difficil. Ha muito exercicio 
que parece á primeira vista violento, mas 
que apenas depende d'uma certa habilidade. 
Este erro, commettido a cada passo, tem 
como resultado, dar a preferencia sob o pon
to de vista hygienico, a exercícios, que 
apenas dependem d'um certo geito, despre-
sando justamente aquelles, em que a força 
muscular se dispende, sem necessidade de 
calcular laboriosamente o seu emprego. 

Ora, o effeito geral d'um exercicio é pro
porcional á quantidade de trabalho que elle 
exige, e não ás difficuldades, que apresen
tam os detalhes da sua execução. 

Graças ao enthusiasmo, que ainda hoje 
reina, por essa serie de exercícios clownes-
cos, não admira, como diz Lagrange, que 
cheguemos a uma epocha, em que o trapesio 
seja considerado como o regenerador da es
pécie humana. Os adeptos d'esses exercicios, 
parecem querer demonstrar, que a arte de 
mover e desenvolver os nossos membros, só 
se poderá adquirir á custa de longas e pro
fundas meditações e experiências. 
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Deverão realmente ficar surprehendidos, 
quando chegarem a comprehender, que, a 
simples marcha methodica é um magnífico 
exercício. Muitos dos jogos, a que se entre
gam as pequenas creanças, são na realidade 
exercícios violentos; emquanto que muitas 
practicas da gymnastica official, executadas 
por meio de complicados apparelhos, que se 
encontram mesmo nos collegios de meninas, 
resumem-se apenas n'uma questão d'habili-
dade. 

Como dissemos, no exercício natural, 
não é exigida a ponderação exacta do esforço 
de cada musculo. Pelo contrario, o exercício 
d'habilidade, o exercício difficil demanda a 
coordenação perfeita do movimento. Ora cla
ro está, que, d'esté modo, os centros nervo
sos tomarão no exercício uma parte maior 
que as fibras musculares; as faculdades psy-
chicas, que queríamos justamente fazer re
pousar por meio do exercício phvsico, entram 
mais vivamente em acção, que a força mus
cular. A gymnastica, tal como é ensinada 
actualmente na maior parte das casas d'edu-
cação, exige uma longa aprendisagem e um 
verdadeiro trabalho d'espirito. E é por esse 
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meio que se procura remediar e resolver essa 
seria questão, do cansaço mental! Ha nada 
de mais contraproducente? 

E' querer compensar um trabalho mental 
exagerado, augmentando esse mesmo traba
lho. Parece-nos inutil procurar a applicação 
para o nosso caso da celebre divisa da medi
cina homeopathica «similia, similibus cu-
rantur». O trapesio, a barra fixa, as argolas, 
etc., são apparelhos, com que se executam 
antes dificuldades do que trabalho, no sen
tido mecânico da palavra. Quantos e quantos 
alumnos perdem o seu tempo inutilmente, a 
apprender um /'établissement ou um equilíb
rio, durante mezes! E quando chegam a des
cobrir o modo, o processo, fazem-n'o com ex
trema facilidade; são os primeiros a reconhe
cer então, que não era a força, mas sim a 
habilidade, que devia predominar n'esse 
exercício tanto tempo inutilmente executado! 
Não é portanto o grão de difficuldade d'um 
exercício que poderá servir de base para a 
applicação da intensidade do trabalho. E' 
antes a reacção physiologica que produz so
bre o organismo. 

Como vimos, todos os exercícios, podem 
classificar-se em duas grandes cathegorías: 
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uns, com tendência pronunciada a utilisar os 
movimentos naturaes do corpo, e que são re
presentados pelos différentes jogos ao ar li
vre e vários exercidos do sport.— São os na
turaes; outros, pelo contrario, exigindo a 
execução de movimentos para que o indivi
duo não tem uma tendência natural.— São os 
artiííciaes representados pela esgrima e pela 
gymnaslica. 

Isto não quer dizer, que todos os exercí
cios consistam exclusivamente em movimen
tos naturaes ou artiííciaes; no mesmo exer
cício, pôde haver uma combinação d'essas 
duas espécies de movimentos; mas umad'el-
las forçosamente predomina, fazendo-o entrar 
na primeira ou segunda classe. Os exercícios 
naturaes não só empregam movimentos mais 
em harmonia com os que instinctivamente 
se executam, mas procuram a melhor forma, 
a melhor maneira, de augmentar-lhes a faci
lidade. 

Os exercícios artificiaes adoptam proces
sos que, accumulando as diíliculdades, ten
dem a augmentar a despeza de força. Os 
primeiros são geralmente fáceis, os segundos 
essencialmente difficeis. Não queremos dizer 
comtudo que os exercícios naturaes sejam 
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despidos de difficuldades ; mas emquanto que 
n'estes, a difficuldade se encontra no grão de 
perfeição em que é executado o movimento, 
nos segundos refere-se ao próprio movimento. 
E' realmente fácil a qualquer pela primeira 
vez e regularmente, correr, saltar, entrar em 
certos jogos, etc. Já assim não acontece com 
a gymnastica d'apparelhos, onde quasi todo o 
exercido exige longa aprendisagem. 

A educação physica artificial, se assim 
nos podemos exprimir, exige esforços mus
culares, muito mais intensos, que os produ
zidos naturalmente, e movimentos mais dif-
ficeis, do que os instinctivos. Como conse
quência, torna o individuo mais forte e mais 
destro, do que seria, entregue á sua propria 
natureza. 

Forma, por assim dizer, typos d'élite, 
notáveis pela sua destreza, agilidade, etc. 
Portanto, parece á primeira vista, que a in-
troducção d'esté methodo (cujo typo é a gy
mnastica praticada com apparelhos diversos) 
na educação physica das creanças, é um acto 
perfeitamente racional. 

Mas infelizmente, são as proprias vanta
gens do methodo, que o eondemnam. Pri
mando pela difficuldade dos movimentos, e 
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pela energia dos esforços, restringe, por isso 
mesmo, os seus benefícios a um limitado 
numero d'individuos, que melhor favoreci
dos physicamente, pela natureza, seriam os 
primeiros a poder prescindir, com menos 
damno, d'esses exercícios. Ora, generalisan-
do e applicando o methodo, indistintamen
te, o resultado é fácil de prever. 

Os que mais necessitam do exercício 
physico, os typos débeis e franzinos, que, 
por desgraça, representam a maioria da ge
ração actual, são evidentemente incapazes de 
se entregarem, sem uma longa e fastidiosa 
aprendizagem, a essas practicas gymnasticas. 
Não podem colher beneficio algum d'esse 
ensino, pela simples razão de lhes ser im
possível satisfazer as suas prescripções. Em
baraçados pelas difficuldades do começo, obe
decem de má vontade aos professores, intei
ramente desanimados, pela impotência dos 
seus esforços. 

E mais tarde, ao sahir do collee,io, o 
adolescente, deixa d'entregar-se á practica 
tão util, tão proveitosa, dos exercícios natu-
raes, por isso que guarda, bem viva no seu 
espirito, a desoladora e péssima impressão, 
que lhe causou a inutilidade da sua primeira 
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tentativa, em querer desenvolvèr-se, tornar-
se íorte. E a culpa cabe áquelles que em vez 
de tornar o exercício fácil e attrahente, lh'o 
apresentaram árido, monótono e difficil. 

Com o actual systema d'ensino, pôde di-
zer-se, sem receio de errar, que, ao sahirem 
d'uma casa d'educaçào, metade das creanças 
deixam de colher o minimo benefício, que 
fatalmente lhes produziria o exercio physico, 
methodicamente applicado. 

A creança, para executar, por esse me
thodo, um dado movimento, um dado exer
cido, necessita do auxilio do professor,, até 
conseguir, mais ou menos laboriosamente, o 
seu fim. Fiada n'esse auxilio, que dura todo 
o tempo da aprendizagem, faz um simulacro 
d'exercicio, supprimindo assim, todo o tra
balho effectivo. 

E' n'isto, que se revela, a superioridade 
practica do methodo natural. Sem o longo 
tirocinio, do methodo artificial, a creança 
entra em qualquer jogo, próprio da sua eda-
de, corre, salta, colhendo sempre o beneficio 
d'essas practicas salutares. O mais que lhe 
pôde acontecer a principio, é não ter a gloria 
de chegar primeiro, á meta, n'uraa corrida, 
por exemplo; ou de ganhar o jogo, em que 
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estava empenhado. Isto evidentemente, não 
tem importância alguma, sobre o fim que 
pretendemos, como seja, o de activar as di
versas funcções da economia, desenvolvendo 
simultaneamente o systema locomotor. 

Procuremos transmittir, ás gerações fu
turas, ura capital d'energia physica e portan
to, moral, superior e muito ao que recebe
mos, dos que nos antecederam. 

Torna-se urgente, que esse methodo arti
ficial d'ensino, ponha o exercício, ao alcance 
de todas as creanças. Deve ser um methodo 
hygienico e nunca de selecção, procurando 
antes, tornar robustos os individues fracos, 
os mais numerosos, do que, converter em 
athletas, um pequeno numero, que pelas suas 
especiaes aptidões physicas, têm necessidade 
menos urgente, d'esse systema educativo. 
E' verdade, que a ideia, que presidiu e pro
vocou a adopção d'esse systema, tinha um 
fundo perfeitamente racional, justíssimo — 
supprir a insufficiencia do exercício instin
ctive Como, porém, o realisou? Amontoando 
difficuldades sobre difficuldades, inoculou no 
espirito de cada um, a falsa, falsíssima ideia, 
de que, sem restringir-se a um rigoroso me
thodo, e a um longo tirocínio, a creança, não 
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pôde exercitar-se. Assim a superioridade dos 
resultados, estava na razão directa, da com
plicação do methodo, e da dificuldade dos 
exercícios. Ainda ha pouco, acabamos de de
monstrar, quanto é errónea, esta maneira de 
ver. A insufficiencia do exercício costuma o 
corpo á vida sedentária, provocando hábitos 
d'inercia, que, infelizmente, são muito fre
quentes na mór parte dos collegios. Devemos 
cercear, quanto possível, essa tendência pro
nunciada, a desprezar, como demasiado sim
ples ou insuficientes, os melhores meios hy-
gienicos. 

Procuremos destruir esse íalso preconcei
to, de que não pode haver exercício provei
toso, sem a intervenção d'apparelhos; d'onde 
deriva, como consequência, a suppressão tão 
util, tão proveitosa dos exercícios simples e 
naturaes, a que sujeitam as creanças, durante 
o tempo, que medeia, entre uma ou duas 
d'essas lições semanaes, de gymnastica im
profícua. 

O exercício natural, tem, quanto a nós, 
superiores vantagens. E, comtudo, para a 
sua realisação, basta um vasto espaço, onde 
haja muita luz, muito ar, onde as creanças 
possam livremente entregar-se aos differen-
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tes jogos hygienicos, correr, saltar, sob a di
recção, debaixo das vistas d'um professor 
intelligente. A maioria dos nossos collegios 
tem, a propósito do ensino physico, dous de
feitos capitães : falta de tempo e falta de es
paço. Deriva d'ahi, a creação dos actuaes rae-
thodos de gymnastica com apparelhos, desti
nados, por assim dizer, a concentrar os movi
mentos. Não se procura remediar aquelles 
dous defeitos ; não se reformam as installa-
ções e hábitos escholares, d'accordo com as 
prescripções da gymnastica; antes, esta, se 
adapta, e se conforma ás consequências, que 
derivam, d'essa mesma falta de tempo e es
paço. 

Limitam-se a avaliar approximadamente 
a dose d'exercicio, de que necessitam as crean-
ças, durante um certo numero de dias, uma 
semana por exemplo, e administram-lh'a, 
por uma ou duas vezes, reunindo-os, n'um 
limitado espaço, e irnpondo-lhes uma serie 
de movimentos, que demandam as mais das 
vezes, violentos esforços musculares. 

Como diz Lagrange: «que dirait-on d'un 
regime alimentaire dans lequel des rations de 
nourriture suffisante pour plusieurs jours, se
raient absorbées en un seul repas.» 
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Ora é o que acontece precisamente, com 
a gymnastica actual. Ou o trabalho é dema
siado intenso, e portanto, expõe, evidentemen
te, a saúde das creanças, ou é muito mode
rado, tornando-se insufficiente. E' o grave 
defeito do methodo: reparar a falta de fre
quência do exercício, augmentando-lhe a in
tensidade. Mas ha ainda mais : essa gymnas
tica, não attende á distribuição do exercício, 
proporcionado ás différentes regiões do cor
po. Localisa demasiadamente o trabalho aos 
braços e parte superior do tronco. E' este, 
pelo menos, o resultado geral dos exercicios 
de trapesio, argolas, barras etc. Produz-se 
assim uma forte anomalia : a porção superior 
do corpo, excede em volume e robustez, a 
parte inferior, justamente a encarregada, de 
fornecer ao tronco, uma base solida, forte
mente musculosa. E' por isso, que em geral, 
o gymnasia de profissão, apresenta um enor
me desenvolvimento de espáduas, pouca lar
gura de quadris e membros inferiores quasi 
sempre delgados. Evidentemente, não é isto 
que constitue a harmonia das formas, que os 
nossos gymnastas, corno antigamente os gre
gos, deveriam encontrar, na practica dos ex
ercicios physicos. A gymnastica propriamen-
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te dita por isso que se refere, principalmente, 
ás creanças e adolescentes, que de ordinário 
passam uma vida sedentária, deve, quanto 
possível, generalisar o exercício, distribuin-
do-o regularmente, pelas différentes massas 
musculares. E assim, o trabalho, methodi-
camente dividido, tornar-se-ha menos fati
gante, e mais apto a produzir o grande bene
fício, que naturalmente d'elle deriva « tornar 
mais intensa a actividade geral pelo augmen
to d'exercicio, communicado ás grandes func-
ções, locomotora, circulatória e pulmonar. O 
methodo artificial, atém dos exercícios execu
tados por meio de apparelhos, comprehende 
um certo numero de movimentos, que pode
remos chamar elementares, e que sob o pon
to de vista hygicnico, são excellentes. São 
os movimentos de extensão, flexão, lateralida
de, etc, da cabeça, tronco e membros. Por 
este meio, cada parte do corpo, experimenta 
ura trabalho proporcionado ao coeficiente da 
sua força muscular. Teem portanto um al
cance de primeira ordem, mas, infelizmente 
um defeito de não menos valia. 

São extraordinariamente monótonos. A 
creança em vez de encontrar n'esses movi
mentos a distracção, o repouso que império-
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sãmente lhe exige o seu pobre cérebro, obri
gado continuamente a um longo e fastidioso 
trabalho, aborrece-se e procura illudir a vi
gilância do professor, fazendo ura simulacro 
d'exercicio. Segue os movimentos que lhe 
são impostos, mas d'um modo indolente, 
quasi passivo. Deixa de contrahir energica
mente os músculos antagonistas e supprime 
assim toda a producção real de trabalho. Em 
vez da distracção necessária para quebrar a 
monotonia das aulas, para repousar-se da 
fadiga intellectual, a creança encontra no 
exercício apenas motivo para mais uma vez 
se enfastiar. A gymnastics para ella, é uma 
tarefa que tem de cumprir-se e muitas vezes 
sob a ferula d'um professor pouco indulgente 
e nem sempre muito justo. Que motivo por
tanto ha, para nos admirarmos que a creança 
vote uma entranhada aversão, justamente 
áquillo de que tem tanta necessidade como 
do alimento para a sua manutenção — o exer-
cio physico ? 

Procuremos apresentar-lhe esse exercício, 
sob uma outra forma, mais appropriada ás 
condições da vida escholar, mais attrahente. 
Essa forma, é constituída pelos jogos, que re
presentam o typo do exercício natural. 

7 
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Adaptam-se, tanto ás aptidões physicas, 
como ás necessidades moracs das créan
ces. 

São constituídos, por assim dizer, pelo 
agrupamento, mais ou menos methodico, d'a-
quelles movimentos, que, instinctivamente, 
cada um pratica, quando sente a necessidade 
imperiosa do exercício. 

Simples e rudimentares, nos tempos an
tigos, os jogos, experimentaram successivas 
modificações, em parallelo, com os progressos 
e necessidades do meio social, constituindo 
na nossa épocha, um dos melhores exercidos. 
A grande maioria, das practicas gymnasticas 
denominadas de —sport — resumem-se, em 
ultima analyse, a jogos, obedecendo a uma 
direcção mais methodica, exigindo movimen
tos mais trabalhosos, e demandando uma 
practica um pouco mais longa. 

Ao contrario dos exercicios do mothodo 
artificial, os jogos mesmo os mais comple
xos, limitam-se a um conjuncto de movimen
tos c attitudes simples e naturaes. Raro, exi
gem grande intensidade d'esforços, ou dema
siada localisação de contracções musculares. 
Como vimos, o methodo artificial, tem ten
dências, diametralmente oppostas. Emquanto 
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o jogo, procura aperfeiçoar movimentos já 
conhecidos de cada um, a gymnastica pro
priamente dita esforça-se em ensinar movi
mentos novos. E assim, no exercício natural, 
a creança, não encontra aquella difficuldade 
de começo, que caractérisa, os movimentos 
anormaes da gymnastica, executada com ap-
parelhos. De forma que o exercício, em vez 
de se limitar, a uma tentativa inutil, desti
tuída de todo o trabalho real, pelo contrario, 
produz uma série de benefícios que a propria 
creança, em breve reconhece. 

Animada pelas primeiras tentativas, em 
vez de aborrecer, procura com empenho, es
sas practicas, que reconhece, serem a causa 
principal do seu bem estar, da sua alegria, 
d'essa tão necessária e desejada distracção. 

Depois, não é só o raciocínio, assente 
n'uma base physiologica que dá a rasão de 
preferencia a este methodo. Tem também a 
seu favor, a sancção dos resultados practicos. 
Ainda hoje, como antes do começo do nosso 
século, ha muitos povos, onde a educação 
physica, reveste a forma, exclusivamente na
tural. E a prova da excellencia do methodo, 
é que a Inglaterra, que em materia de ensino 
-physico, dá lições, pôde dizer-se, a todo o 
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mundo, nunca adoptou a gymnastica d'appa-
relbos. 

Para as creanças, jogos simples e mode
rados, d'accordo com as respectivas edades ; 
para os adultos os différentes exercícios mais 
ou menos violentos do sport, eis, em resumo, 
toda a gymnastica ingleza. E ninguém, por 
certo, desconhece o tradicional vigor e re
sistência dos indivíduos, submettidos a esse 
methodo salutar d'ensino. 

N'aquelle paiz, a direcção dos différentes 
exercícios naturaes, acha-se confiada a ho
mens, cuja cultura intellectual e scientifíca é 
assaz elevada. São os primeiros, apesar d'is-
so, a dar o exemplo aos rapazes, tomando 
parte nos jogos, incitando-os e fazendo-lhes 
crear um verdadeiro amor por essas practi-
cas. Entre nós, onde, pôde dizer-se, predo
mina quasi exclusivamente a forma d'educa-
ção physica artificial, por meio d'apparelhos 
susceptíveis de produzir diversas deformações 
do corpo e accidentes mais ou menos graves, 
entre nós, dizemos, esse ensino confia-se em 
geral, pouco escrupulosamente, a indivíduos 
sem a mínima noção de physiologia e de 
hygiene. Forte inconsequência! 

Não podendo obter de prompto, professo-
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res devidamente educados e instruídos para 
dirigir as nossas creanças (por. isso que a 
educação physica entre nós, agora e só agora, 
principia a merecer uma pequena parcel la de 
attenção) pelo menos, ponhamos de parte 
esses complicados apparelhos, que, as mais 
das vezes, apenas servem para produzir atti
tudes viciosas, defeitos que os ossos delgados 
e malleaveis das creanças, conservam com 
extrema facilidade. Façamos entrar na edu
cação physica o ensino d'uma gymnastica, 
mais simples, mais hygienica, feita de movi
mentos naturaes, de jogos que alliem ao pra
zer a suficiência do exercício. 

E' preciso que a gymnastica deixe de ser 
uma lição no sentido stricto da palavra, para 
se converter em alguma cousa de attrahente, 
de util. Adoptemos o methodo natural. 

Façamos uma gymnastica recreativa. 
Dissemos e repetimos : Gymnastica re

creativa— Isto, da nossa parte, pode pare
cer, á primeira vista, uma puerilidade, em
penhados, como estamos, em fazer tomar a 
sério, uma questão que, entre nós, até hoje 
se tem tratado tão levianamente, e cujo des-
preso importa as consequências mais desas
trosas, para a geração actual e subsequentes. 
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O prazer, no exercício, representa mais al
guma cousa, do que a simples satisfação 
dum momento. No exercício, não deve me
recer-nos attenção exclusiva o seu lado — 
sério. Não somos do numero d'aquelles, 
para quem, a gymnastica, sendo uma neces
sidade hygienica, deve impôr-se com infle
xível severidade. Não se trata, de sondar o 
gosto, a predilecção da creança, por este ou 
aquelle exercício. Está demonstrada a ne-
nessidade do trabalho muscular? Pois bem, 
impõe-se-lh'o. 

A forma, ou o modo, como esse trabalho 
é executado, fica em segundo plano, cons
titue um accessorio de que não vale, fazer 
caso. Esquecem-se por completo, que o exer
cício, nunca poderá ser inteiramente provei
toso e hygienico, quando a creança o não 
execute com certo prazer. Respondem-nos : 
— a gymnastica, não tem por fim divertir, 
visa a robustecer a desenvolver o individuo, 
exigindo-lhe um certo trabalho physico. E' 
um erro completo. Banir o prazer, dos exer
cícios physicos, equivale a privar, volunta
riamente, a creança, de metade das vanta
gens, que poderia colher, d'esses mesmos 
exercícios, mas quando realisados d'um mo-
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do attrahente, sem a monotonia, que geral
mente os caractérisa. 

Quando se observam attentamente as leis 
da vida orgânica, nota-se que cada órgão, 
exige, para o seu funccionamento, a sollici-
tação d'um agente, que é o seu excitante na
tural. Temos por exemplo, o alimento, exci-> 
tante do estômago e causa primeira da secre
ção dos différentes suecos digestivos. 

Para o órgão visual, a luz; para o ouvi
do, o som, etc. Se nos reportarmos, aos 
órgãos mais necessários á vida, parece que a 
natureza, multiplicando os meios de excita
ção, quiz assim, obstar, ao perigo imminen
te, que resultaria da suppressão do seu func
cionamento. Emquanto que os órgãos dos 
sentidos, teem o seu respectivo excitante, 
único, natural, o pulmão, por exemplo, ór
gão indispensável, é influenciado, por um 
crescido numero de agentes exteriores, ca
pazes de despertar a sua energia. Nenhum 
órgão porém, como os centros nervosos, pos-
sue uma tão numerosa e tão variada quanti
dade, de excitantes. As suas funeções, são: 
provocadas, tanto, por meio de sensações 
physicas, como de impressões moraes. Em 
parte alguma do organismo, se observa com 
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tanto rigor — a lei da acção c reacção. Ahi 
vão ter todas as excitações exteriores ; d'ahi 
partem todas as impressões subjectivas. 

O cérebro pôde ser considerado, como o 
centro principal de energia vital. Nas cel-
lulas que compõem a sua massa, ha sempre, 
em reserva latente, uma certa quantidade 
d'essa energia, que á falta de melhor termo, 
chamamos — influxo nervoso. E os différen
tes meios de excitação, physicos e moraes, 
teem como effeito principal, provocando uma 
reacção, desprender, libertar, essa força, em 
maior ou menor proporção, segundo o grão 
de intensidade do excitante. 

E' assim, que se comprehende, a possibi
lidade, de dar n'um momento, forças a um 
ser vivo, sem introduzir no seu organismo, 
cousa alguma, que possa representar um ali
mento. Supponhamos um individuo, accom-
mettido d'uma syncope. Pode-se-lhe fazer 
recuperar os sentidos, ministrando-lhe um 
cordial. 

Temos comtudo á nossa disposição, um 
meio mais prompto e mais eíficaz. Por meio 
de processos variáveis, excitamos a cellula 
cerebral, obrigando-a em virtude da reacção 
correspondente, a ceder uma parte da sua 
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força nervosa, latente. Tomamos por exem
plo, um lenço molhado, e fustigamos com 
certa energia, o rosto d'esse individuo. Em 
breve, a respiração accentua-se, regularisan-
do-se; o pulso augmenta de força, e o syste-
ma muscular recupera o vigor, momentanea
mente perdido. Foi essa viva impressão 
physica, que, excitando as cellulas cerebraes, 
liberou uma certa quantidade de influxo 
nervoso. As impressões moraes, alegres, 
agradáveis, actuam d'uni modo idêntico. 
Ninguém desconhece, a poderosa e salutar 
influencia d'essas impressões, sobre um cer
to numero de doenças graves, principalmen
te, as de caracter infeccioso. Não falíamos 
já, da melancolia e hypochondria, doenças, 
cujo methodo curativo, se resume as mais 
das vezes na distracção, nas emoções mo
raes agradáveis. Hoje, a maioria dos cirur
giões, está de accordo, em admittir — as 
impressões agradáveis —no numero das con
dições, que mais favorecem os successos 
operatórios. Sempre ouvimos dizer, que, 
depois d'uma batalha, as amputações no 
campo vencido, dão resultados mais funestos 
e muito menos promptos, que no campo dos 
vencedores. 
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Todos os nossos órgãos se acham em 
connexão intima com o cérebro, d'onde re
cebem o influxo nervoso necessário para o 
seu funccionamento, por intermédio de con-
ductores especiaes — os nervos. E a prova éy 
que se isolarmos, d'esse órgão, uma qualquer 
região, interrompendo esses conductores, ob
servamos immediatamente, n'essa parte, uma 
serie de phenomenos caracteristicos, e perfei
tamente demonstrativos da necessidade d'esse 
influxo. Ha a paralysia dos músculos, a ces
sação das secreções glandulares, perturbações 
circulatórias e nutritivas, respectivamente 
traduzidas por um resfriamento e uma atro
phia. Comprehende-se assim, que, não ha
vendo o desenvolvimento regular d'uma cer
ta quantidade d'energia nervosa, não é só o 
próprio cérebro a ressentir-se mas sim, todo 
o organismo. Ora, as emoções alegres, sendo 
excitantes da energia cerebral, provocam a 
liberação d'uma parte d'aquella força, que 
vem por assim dizer, inundar e beneficiar a 
totalidade dos nossos órgãos. O influxo ner
voso, posto em liberdade, sob a excitação — 
alegria—traduz os seus effeitos physicos, no 
individuo, não só na sua physionomia, por 
uma como que animação e expansão dos seus 
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traços, mas também, nos diversos systemas 
circulatório pulmonar e locomotor. 

No primeiro, augmentando o impulso do 
sangue, que se traduz nos vasos por um 
augmente das suas pulsações e no rosto, 
por uma côr rozea mais viva, que de ordiná
rio. No segundo, tornando os movimentos 
respiratórios mais amplos e frequentes, aug
mentando essa necessidade d'ar, que consti
tue um dos grandes benefícios do exercício 
natural. Finalmente—no systema locomotor, 
que se acha como quegalvanisado, traduzin
do a sua excitação, por gestos exuberantes. 
Este augmente momentâneo de todas as prin-
cipaes forças do organismo, prova á evidencia, 
que, sob a influencia do excitante—prazer, 
houve ura desenvolvimento mais abundante, 
em todo o nosso corpo, d'essa bemdita força 
tão necessária, ás funcções nutritivas, d'essa 
energia vital. Toda a impressão agradável, 
alegre, portanto, é susceptível, de augmentar 
a provisão d'essa força, em cada órgão do 
nosso corpo. Como acabamos de vêr, isto não 
é uma simples affirmativa theorica. 

Os effeitos physicos da alegria, do prazer, 
tornam-se evidentes, por assim dizer palpá
veis. Pois se a hygiene, tem como fim princi-
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pal, procurar por todos os meios possíveis, o 
augmento da nossa actividade em geral; se 
essa actividade depende, quasi exclusivamen
te do influxo nervoso, e se a proporção d'esté, 
augmenta, com as impressões agradáveis, 
porque havemos de riscar da educação phy-
sica, esse elemento tão importante, essa con
dição essencial, para o completo e bom re
sultado, do exercício? E' por isso que nos 
inclinamos de preferencia ao methodo natu
ral, onde o educando encontra, de par com 
o beneficio do resultado physico, aquclla dis
tracção, aquelle prazer, que constitue verda
deiramente o repouso indispensável, exigido 
pelo seu cérebro fatigado, por um continuo e 
monótono trabalho mental. A gymnastica ar
tificial, também tem o seu lado agradável, 
mas simplesmente para um grupo d'élite, 
com melhores aptidões physicas, e portanto, 
com mais probabilidades, de vencer sem cus
to e rapidamente, a longa e monstruosa 
aprendisagem que esse methodo exige, e que 
tão árdua e enfadonha é, para a maioria dos 
indivíduos; maioria composta de fracos e en-
fesados, justamente aquelles que mais urgente 
necessidade teem dos benefícios da educação 
physica racional. 
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Todos estão d'accordo, em admittir que 
a massagem, as fricções, emfim todos os acti
vos modificadores da nutrição, actuam d'um 
modo salutar, provocando uma reacção dos 
centros nervosos. São portanto excitantes 
d'esse influxo, são verdadeiros tónicos. E a 
distracção, a impressão agradável, que deve, 
indispensavelmente, acompanhar todo o 
exercicio, tem de occupar o logar que lhe 
compete n'esse grupo de potentes modifica
dores. Logar, d'onde se acha banida, de ha 
muito, pela influencia poderosa d'esse metho-
do artificial que, em quanto não fôr refundi
do e transformado, d'accordo com os preceitos 
que lhe aponta a physiologia, poderá apenas 
servir, de obstáculo á propagação da educação 
physica, pela monotonia e difficuldade dos 
seus exercícios e movimentos; por esse aspe
cto rucle, e portanto, pouco attrahente, com 
que se impõe ás creanças, atemorisando-as 
muitas vezes, com a perspectiva d'uns casti
gos, e fazendo-lhes assim perder, toda a ini
ciativa pessoal. E é bem certo que, esta ultima 
qualidade, tem uma influencia poderosissima, 
quando bem cultivada, no desenvolvimento e 
formação do caracter do individuo. 

Não procedemos, portanto, levianamente, 
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ao affirmer que, a educação physica deve ser 
attrahente, e despida d'esse rigorismo, que 
até hoje, tem constituído o triste apanágio do 
seu ensino. Todos reconhecem, a manifesta 
repugnância, que as creanças sentem pela 
gymnastica, actualmente em vigor, nos esta
belecimentos d'educaçào. Torna-se necessa-
saria a adopção, de methodos mais recreati
vos. 

Ora o methodo, que melhor preenche esse 
fim —é o dos jogos, dos exercícios natu-
raes. 

Para tornar-se verdadeiramente hygieni-
co, o exercício, precisa de activar os movi
mentos respiratórios, o que dá em resultado, 
um augmente de volume do pulmão, e a 
maior riqueza do sangue em oxygenio. Obe
decem perfeitamente, a essa condição —os 
jogos — cuja base, com maiores ou menores 
variantes, é o movimento accelerado — a cor
rida. 

Durante o período do seu desenvolvi
mento, as creanças, conservam o esqueleto, 
malleavel, e portanto, nas melhores condi
ções, para receber e conservar, as attitudes 
viciosas, que os exercícios, executados com 
apparelhos, produzem frequentemente. São 
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ainda os exercícios naturaes que, melhor 
põem a creança, ao abrigo d'essas deforma
ções, porisso que, são formados d'uma asso
ciação de movimentos e attitudes, naturaes 
e instinctivas. Mais ainda. Uma das indica
ções mais imperiosas do exercicio, e das mais 
importantes, para a creança è — o ar liore. 
Evidentemente, n'esses espaços exíguos e 
mal arejados, onde, por via de regra, se in-
stallam amontoando-se, os diversos appare-
Ihos da gymnastica artificial, o oxygenic» re-
nova-se com extrema dificuldade. E assim, 
a creança introduz no pulmão, em cada mo
mento inspiratório não o oxygenio salutar, 
beneficente, mas sim, um ar inquinado de 
princípios tóxicos, devidos aos phenomenos 
da sua propria respiração e da dos compa
nheiros. Os jogos exigem para a sua execu
ção ar livre e espaço. Estão, portanto, geral
mente adquados, a este outro principio fun
damental, do exercicio. 

Desde que a creança, entra no período de 
adolescência, naturalmente as suas necessi
dades orgânicas modificam-se, e de par cora 
ellas as prescripções hygienicas correspon
dentes. Comtudo persiste, a necessidade do 
ar e do espaço, de todos os exercícios, 
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tendentes, a desenvolver a funcção pulmo
nar. 

Por outro lado, n'esse período, os múscu
los do adolescente, providos já, do numero e 
resistência sufficiente de fibras, para o desen
volvimento próprio, implicam, por isso, a 
necessidade, da producção d'esforços, de tra
balho, generalisado a todo o systema loco
motor, e que os ossos já então resistentes, 
estão aptos a supportar, sem deformações 
sensíveis. Tem então cabimento a gymnasti
cs, com apparelhos — note-se — a gymnasti-
ca methodica, evitando a profusão e comple
xidade dos instrumentos, e tendo sempre em 
vista, o desenvolvimento physiologico, nor
mal, do individuo, e não a formação d'espe
cialistas, de acrobatas. Porém, ainda, nos 
mesmos exercícios naturaes, se encontra um 
grande numero, perfeitamente apto, para cor
responder ás exigências orgânicas d'esse pe
ríodo da vida. São os différentes jogos, que 
os inglezes denominam de — athleticos 
foot-ball, cricket, lawn-tennis, rallye-paper, 
a natação, o exercício do remo, etc. ; emfim, 
todos os exercícios, que, sendo simultanea
mente recreativos e exigindo uma dose suffi
ciente de trabalho, régularisera a distribuição 
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d'esse mesmo trabalho, proporcionalmente a 
todo o corpo. 

Ao mesmo tempo, que a força e o desen
volvimento material, o exercício, deve desen
volver a destreza e agilidade. E ainda n'este 
ultimo ponto, os exercícios naturaes, podem 
rivalisar perfeitamente com todas as practicas 
que o methodo artificial aconselha n'esse 
sentido. Quanto aos exercícios próprios para 
crearem aptidões especiaes, não são elles 
cl'uma necessidade urgente. E' preferível des
envolver uma aptidão, do que restringil-a a 
uma applicação determinada. De resto, isso 
poderá fazer-sc, sem inconveniente, n'uma 
edade mais avançada. E' justamente, o que 
acontece com a educação cerebral do indivi
duo. Nas primeiras edades, tem-se em vista 
o desenvolvimento simultâneo e harmónico, 
de todas as faculdades intellectuaes. Só mais 
tarde, quando essas aptidões do cérebro, es
tiverem assaz desenvolvidas, é que o indivi
duo poderá applicar-se, com proveito, a estu
dos especiaes, que seriam infruetiferos, sem 
essa educação prévia, geral. Do que deixa
mos dito, a propósito dos exercícios naturaes, 
não se conclua, que possam prescindir d'uma 
direcção methodica. 

8 
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E' preciso que as creanças aprendam a 
jogar. Esta affirmativa, parece paradoxal, 
visto que, á primeira vista, a cousa mais fa-
cil d'esté mundo, é entrar n'um qualquer jo
go. Mas, devemos lembrar-nos, que este ter
mo— jogo — se applica para o nosso caso, 
como synonimo de exercício natural. Ora é 
indubitável, que o exercício, mesmo quando 
natural, exige como qualquer outro acto, o 
ensino, a practica. Sem isso, será impossível 
realisal-o com regularidade, e principalmen
te com proveito. 

O professor, corno no methodo artificial, 
é portanto indispensável; só assim é que a 
creança, poderá encontrar no exercício, as 
vantagens, que d'elle naturalmente derivam, 
e esse sentimento de emulação, que tão po
derosamente concorre, para o vivo desejo do 
— aperfeiçoamento. 

Finalisando esta parte do nosso trabalho 
diremos, que os jogos e a gymnastka, 
constituem dous methodos, ambos com as 
suas vantagens e os seus inconvenientes. O 
primeiro, tende a generalisar o trabalho ; o 
segundo localisa-o a esta ou áquella região. 

O primeiro, tem como ponto de partida, 
a observação das tendências instinctivas do 
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individuo; o segundo, inspira-se no estudo 
da conformação do corpo. Os jogos tendem á 
divisão do trabalho, entre um grande nume
ro de músculos; copiam por assim dizer, a 
natureza que sempre procede — si/nerrjica-
mente. D'ahi resulta, que os exercícios na-
turaes, obrigam o nosso organismo a execu
tar muito trabalho, sem grandes esforços. A 
gymnastica propriamente dita, procura jus
tamente evitar, essa synergia, essa associa
ção de différentes grupos musculares, á acção 
d'um grupo principal; augmenta portanto o 
esforço, sem accrescimo proporcional de tra
balho. 

N'uma ascenção por meio d'uma corda, 
quando o individuo se serve simplesmente 
dos braços, augmenta o esforço, mas suppri
me a tendência, natural que teria, em auxi-
liar-se com os membros inferiores; supprime 
portanto, uma quantidade de trabalho, que é 
representado, pelo producto do peso total do 
corpo, multiplicado pela altura, a que se ele
vou. Ora, o que se torna verdadeiramente 
hygienico no exercício, é, não o esforço, mas 
sim, o trabalho. Este, activa as grandes func-
ções vitaes, especialmente a circulação e res
piração; aquelle, quando um pouco intenso 
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serve-lhes de obstáculo : a respiração suspen-
cle-sè e o sangue reflue violentamente, para 
as veias, que se observam dilatadas, no pes
coço e fronte. Como dissemos, a localisação 
do trabalho, por meio da gymnastica propria
mente dita, torna o esforço muscular, muito 
mais intenso, que no exercício natural. N'es-
se methodo, exclue-se systematicamente a 
acção d'uma dada região muscular, para au
gmenta^ o esforço d'aquellas, a que ordina
riamente presta auxilio. E' o que se observa 
n'uma subida executada só á força de braços. 
No exercício natural a çfeneralisaç.ão do es
forço muscular, diminue por isso mesmo a 
parte que n'esse esforço, toca a cada muscu
lo. A intensidade dos effeitos geraes do 
exercício é proporcional á somma de traba
lho effectuado. Pelo contrario, a intensidade 
do effeito local está em proporção com o es
forço do musculo em trabalho. 

Pelo methodo natural, obtendo os effeitos 
geraes do exercício, beneficia-se a totalidade 
dos órgãos sem necessidade de visar cada 
um, em particular. A gymnastica propria
mente dita, tendo em vista a localisação do 
trabalho, pôde assim, em certos casos, actuar 
n'uma dada região, sem que a totalidade do 
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organismo, experimente qualquer perturba
ção que, muitas vezes, é necessário evitar. 
De tuclo isto, deriva como consequência, o 
seguinte: quando procuramos obter, os ef-
feitos geraes do exercicio (o que succède as 
mais das vezes) devemos dar a preferencia 
ao methodo natural. Se, como em muitos ca
sos, a localisacão se impõe, está indicada a 
applicação da gymnastica propriamente dita. 
O que não quer dizer, que isto se faça d'uni 
modo exclusivo. Assim como, na gymnasti
ca, lia exercícios capazes de repercutir a sua 
acção em todo o organismo no methodo na
tural, ha praeticas, que demandam, muitas 
vezes, a localisacão de um certo esforço, 
n'uni determinado grupo muscular. 

Ao terminar, accentuamos a nossa pre
dilecção pelo methodo natural. Que não é 
um methodo perfeito, bem o sabemos; mas 
até hoje é o único que tem dado resultados 
satisfactorios. A gymnastica, como actual
mente é ensinada nos nossos collegios, é 
tudo quanto ha de mais improfícuo, de mais 
inutil e mais próprio para abafar no espirito 
geral, essa ideia nascente, essa boa tendência 
em querer dar á educação physica, o logar 
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importante que lhe compete na educação ge
ral do individuo. 

Luctemos contra o — acrobatismo, que 
caractérisa a nossa gymnastica actual. E' 
preciso, que se grave funda, no espirito cie 
todos, a ideia de que, a educação physica, 
tem como fim principal — formar homens e 
não clowns. Deve extender a sua salutar in
fluencia a toda a nossa geração actual, de
primida e rachitica, e não monopolisai' os 
seus benefícios, limitando-os a um grupo de 
privilegiados. 



PARTE III 

EDUCAÇÃO PHYSIGA NATURAL 

Pedestrianismo (marcha, corrida, salto), /ogros e exercidos 
de sport — Lawn-tennis, 1'oot-ball, cricket, rallye-paper, 
esgrima, natação, equitação. Rowing. 

Todo e qualquer exercício pôde produzir 
deformações orgânicas, mais ou menos pro
nunciadas, quando se execute nas seguintes 
condições : 

Concentração d'esforços musculares em 
uma região localisada, sem que as outras 
partes do corpo participem d'esse trabalho. 
Necessidade de tomar e conservar durante 
todo o tempo d'um exercício, uma qualquer 
attitude que desvie o eixo do corpo da sua 
direcção normal. Execução frequente e pro
longada de movimentos que não sejam os 
mais adequados e mais d'accordo com a con
formação individual. 
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A maior parte (Testas condições acham-
se realisadas no methodo de gymnastica com 
apparelhos; e, portanto, é esse o system a que 
mais facilmente provoca deformações e atti
tudes viciosas. N'esse method o, ha um gru
po d'exercicios que se nos affigura o melhor, 
por isso que prescinde da intervenção de 
qualquer apparelho. E' o que os francezes 
denominam «exercices du plancher»; con
sistem n'uma série de movimentos de flexão 
o extensão, etc, communicados, successiva ou 
simultaneamente, aos diversos grupos mus
culares. Assim, cada membro, ao passo que 
executa movimentos naturaes, produz uma 
quantidade de trabalho proporcional á sua 
força muscular. Os músculos antagonistas 
contrahem-se methodicamente, evitando a 
predominância dos extensores sobre os flexo
res e reciprocamente ; o systema ósseo no 
meio d'esté equilíbrio de forças não experi
menta as deformações a que está sujeito na 
maior parte dos exercícios acrobáticos. O 
mesmo succède, e mais particularmente, com 
a columna vertebral. Teem porém um gran
de defeito estes exercícios: são monótonos, e 
portanto, executados em geral de má vonta
de e sem a necessária e indispensável energia 
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muscular. Já não succède o mesmo com o 
methodo natural, onde o trabalho sendo ge-
neralisado e recreativo produz o maximum 
dos seus benéficos resultados. Como se vê 
na épigraphe d'esté capitulo, incluímos entre 
os exercicios do methodo natural, a esgrima 
e a equitação, se bem que um pouco impro
priamente. 

De facto, aquelles dous exercicios, podem 
denominar-se mixtos, em relação aos me-
thodos, de que fazem parte : natural e arti

ficial. Como, porém, entram em muito maior 
escala, no methodo natural, e especialmente, 
entre os exercicios do sport, julgamos po
der, racionalmente, incluil-os n'esta parte do 
nosso trabalho. 

Pedestrianismo — Perdoem-nos, o galli
cisme Não encontramos denominação mais 
adequada, para n'um só termo incluir essas 
três formas de movimentos f undamentaes, de 
cuja combinação, derivam todos os outros 
exercicios—jogos e practicas do sport. 

Marcha — Sendo o mais natural de to
dos os exercicios, a marcha, é o primeiro, 
que nos lembra, logo que se trata d'augmen-
tar a actividade physica, de qualquer indivi-
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duo. Depois, presta-se a todas as combina
ções. Pode ser mais ou menos rápida ; mais 
ou menos extensa. O solo, pôde ser plano ou 
inclinado, solido ou movediço. Outras tantas 
condições, que põem em acção, maior ou me
nor numero de grupos musculares, fazendo 
intervir o esforço, e provocando rápida, ou 
lentamente, a fadiga. Que dissimilhança en
tre a marcha, n'um solo plano e n'um solo 
inclinado, n'um passo rápido, e n'um simples 
passeio ! Que profunda differença, entre a 
ronda monótona dos collegiaes, ás quintas e 
domingos, nas ruas das cidades, e a marcha, 
os saltos, as corridas, em pleno ar dos cam
pos, em terrenos accidentados, onde o orga
nismo faz ampla provisão d'oxygenio e ozo
ne ! Comtudo, para o adulto, a marcha, tal 
como a permittem, as occupações e deveres 
sociaes, é um exercício incompleto, insuffi-
ciente, a não ser quando tome a forma de 
longos passeios, de caçadas, etc. A marcha, 
como diz Lagrange, é um «hors dœiœre 
na hygiene do homem, adulto e forte.» 

Quando os costumes e os meios de loco
moção, não tinham ainda sido tão radical
mente transformados como hoje; desde a eda-
de media até ao século dezescis, todos os 
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grandes percursos, se faziam, quasi exclusi
vamente, a pé. Para ouvirem as sabias dou
trinas dos grandes homens d'essa épocha, os 
devotos da sciencia percorriam corajosa e 
alegremente enormes distancias. A' volta das 
cathedras dos grandes mestres da Universi
dade de Paris, viam-se em grande numero, 
typos de nacionalidades diversas, e por ve
zes, bem distantes ; inglezes, allemães, ita
lianos, etc. Para se aperfeiçoarem na sua ar
te, no seu officio, o artista, o operário, não 
hesitavam, um momento em abandonar o seu 
paiz, dirigindo-se a terras distantes, onde 
iam buscar os conhecimentos e o ensino ne
cessários, para se completarem, para se con
verterem em mestres; o meio de locomoção, 
era quasi sempre a marcha. Hoje, o vapor, 
a electricidade e a imprensa, encurtando as 
distancias, e facilitando assim as communi-
cações dos différentes povos, fizeram abando
nar, quasi por completo, aquelle antigo e sa
lutar systema. N'este crescendo progressivo 
da concorrência vital, em que a rapidez da 
acção é tão necessária, comprehendemos per
feitamente, a necessidade e o poderoso auxi
lio prestados, por essas successivas descober
tas e aperfeiçoamentos. Ha, porém, alguma 
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cousa que atravez dos tempos, se conservou 
inalterável e evidente — a necessidade do 
exercício physico. Não se pôde impunemente, 
e sem grave prejuízo, supprimir, deixar de 
attender ás grandes exigências orgânicas. 

A marcha, compõe-se d'um grande nu
mero de movimentos elementares, cujo me
canismo, demanda, da parte d'uma creança, 
uma longa aprendisagem. Depois, o habito, 
torna, este acto, apesar de voluntário, quasi 
machinal. Este exercício, practicado todos os 
dias, d'um modo regular, e augmentando em 
proporção, com o acréscimo de forças, torna 
ordinariamente o individuo, um bom cami-
nhador. Poderão dizer-nos : As necessidades 
e os deveres sociaes, só de per si, obrigam a 
esse exercício; e, portanto, todo o individuo 
o pratica, em maior ou menor escala, sem 
necessidade de regras e conselhos. 

No que acima deixamos dito, não nos 
referimos evidentemente a essas — marches 
pour affaire — que, de ordinário, são insuf-
ficientes, quando não são anti-hygienicas, 
pelo modo como se executam. De resto, 
aquellas considerações, applicam-se, mais 
em especial, aos indivíduos, nas primeiras 
edades, até á puberdade. Mais tarde, este 
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ser substituído por outros, que, demandando 
menos tempo, possam assim combinar-se 
facilmente, com as exigências e os deveres 
sociaes do individuo. 

A marcha, tem relações numerosas e es
treitas com as principaes funeções da eco
nomia. E' por meio d'esse acto, que o indivi
duo, assim como satisfaz um grande nume
ro dos seus desejos, pôde também furtar-se 
ás impressões desagradáveis, que lhe ve
nham do meio ambiente. Está ainda rela
cionada intimamente, com os sentidos da 
vista, do ouvido e do tacto. São as sensações 
visuaes que mais poderosamente auxiliam 
a practica d'aquelle exercicio. E a prova é, 
que, em geral, nos cegos, o andar tem uma 
indecisão e incerteza, que o tornam bastante 
característico. 

As sensações auditivas, especialmente 
quando rhythmicas, cadenciadas, têm tam
bém uma grande influencia. 

Ninguém desconhece o facto que se dá 
com os soldados cm marcha, quando acom
panhados pelos toques dos clarins e dos 
tambores. O seu passo toma um verdadeiro 
rhythmo, egual ao da musica, e o soldado, 
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marcha com garbo, alegremente, quasi sem 
sentir a fadiga. Não ha movimento algum 
que, corno a marcha, se possa modificar tão 
variadamente e tão em parallelo, com o ca
racter de cada um. Diz-se com razão: fulano 
tem um andar atrevido, aquell'outro, anda 
timidamente, etc. O andar, pode dizer-se, 
descreve o caracter individual. 

A marcha, que, no lymphatico, é moro
sa e no velho, triste e grave, torna-se ligeira, 
quasi saltitante, nas creanças e nos indiví
duos nervosos. Pesada no carregador, é in
certa e vacillante no marinheiro, habituado 
á oscillação do navio. 

Assim, não só o temperamento, mas a 
edade e a profissão, modificam consideravel
mente a forma d'esté exercício. A necessi
dade do movimento, faz-se sentir especial
mente n'aquelles, cujo espirito, se acha 
preoccupado de qualquer forma. 

Durante a elaboração d'esté nosso traba
lho, quantas vezes tomos experimentado essa 
necessidade, especialmente quando nos falta 
o termo que procuramos, ou a ideia, que de
sejamos exprimir. Abandonamos então a 
mesa do trabalho, passeando repetidas vezes 
no limitado espaço do nosso quarto, a pro-
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vocar por esse impulso mecânico, como que 
uma reacção mental. 

O hypochondriaco, procura, em longos e 
alegres passeios, affastar do espirito aquella 
profunda tristeza, que o invade, que o pros
tra. E assim, com pequenas variantes, todo 
o cérebro em trabalho, traduz indirectamen
te, por meio d'esse exercicio, a necessidade 
imprescindível que tem de repouso. 

O desenvolvimento do pulmão, sob o 
ponto de vista hygienico, é o resultado, mais 
essencial, de todos os que se procuram obter 
para a creança, por intermédio do exercicio 
muscular. 

Evidentemente, a quantidade d'oxigénio 
que penetra no sangue, acha-se subordinada 
á superficie maior ou menor, apresentada 
pelas cellulas pulmonares. O pulmão, como 
todos os órgãos, obedece ás mesmas leis de 
desenvolvimento, isto é: o seu volume, é 
proporcional ao seu trabalho. Ora, na crean
ça reduzida á inacção, evidentemente, a im-
mobilidade do corpo, provoca uma menor 
necessidade de movimentos respiratórios, e, 
portanto, uma inércia pulmonar correlativa. 
Comprehende-se bem, a extrema gravidade 
d'esté facto, quando seda justamente, n'urcia 
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epoch a, em que o organismo estancio em 
plena phase (1'evolução, necessita de fazer 
appêllo a todas as suas forças. 

A respiração, pôde dizer-se, é uma fun-
cção, que domina todas as outras. Toda a 
vez que por qualquer causa, as funcções vi-
taes, se achem momentaneamente abolidas, 
o primeiro cuidado do clinico, é restabelecer 
justamente a funcção respiratória. O mesmo 
se dá, por occasião dos diversos accidentes, 
causados pela administração do chloroformio. 
Desperta a funcção pulmonar, a circulação 
retoma o seu curso habitual, reapparecem as 
excitações nervosas, n'uma palavra, o orga
nismo resuscita. E' que o oxygenio é um 
alimento mais indispensável, que o pão ou a 
agua. 

Póde-se jejuar completamente, durante 
alguns dias; é impossível a manutenção da 
vida, deixando de respirar alguns minutos. 
E' o gaz, excitante por excellencia de todas 
as funcções vitaes. 

Assim, numerosíssimas experiências phy-
siologicas, têm demonstrado que a injecção 
d'uma corrente de sangue oxygenado, n'um 
musculo em estado de fadiga, provoca rapi
damente a sua contracção enérgica. E' a in-
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troducção no sangue, por meio do exercício, 
d'uma maior quantidade d'oxygenio, que a 
creança, debilitada por hábitos sedentários, 
deve essas benéficas e salutares modificações 
vitaes. Faltando o exercício, e portanto, essa 
quantidade d'oxygenio, a digestão torna-se 
laboriosa, a circulação menos activa e por
tanto, o pulso, pequeno e frequente. Ha 
uma verdadeira prostração de todas as facul
dades activas, que se traduz, da parte da 
creança, por um horror invencível a toda a 
espécie de movimento. E' n'essas condições, 
que muitas creanças passam dias inteiros 
vergadas sobre os livros, ou a desenhar. E 
muitas vezes, os pães illudidos, tomam por 
uma verdadeira vocação, o que apenas é um 
pretexto, para evitar tudo o que possa cus
tar um esforço. 

A sensibilidade torna-se mais viva, a ima
ginação mais ardente. E a creança acaba por 
soffrer duplamente na sua vida physica e 
moral. E' preciso, portanto, escolher para a 
creança uma forma d'exercicio, que obrigue 
os pulmões a um funccionamento enérgico. 
Para isso não se tornam necessários os com
plicados processos da gymnastica, que fazen
do, é verdade, trabalhar os músculos, mantém 
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a respiração relativamente calma. Sob o pon
to de vista do esforço respiratório, é fora de 
duvida que uma corrida, uma marcha accele-
rada, faz funecionar muito mais energica
mente o pulmão do que uma subida a um 
trapézio ou uma volta nas argolas. E' justa
mente o exercício dos membros inferiores o 
mais próprio para desenvolver o pulmão, por 
isso que activa o seu funecionamento. No 
emtanto, muitos clínicos recommendam erra
damente os violentos esforços dos membros 
superiores para activar a respiração. Aos 
exercícios naturaes que tem por base a mar
cha, muito mais que aos différentes appare-
lhos da gymnastica propriamente dita, deve 
o individuo o desenvolvimento da sua capa
cidade pulmonar. M. de Saint Clair diz, que 
causa profunda admiração o desenvolvimento 
verdadeiramente athletico do thorax da maior 
parte dos sócios do Racing-Club, desenvol
vimento qued'ordinario contrasta com a mus
culatura insignificante dos membros superio
res. A predilecção que as creanças mostram 
pelos exercícios de velocidade é tanto mais 
notável, quanto sentem uma verdadeira má 
vontade pelos grandes esforços musculares, 
pela fadiga local. Poderão objectar-nos que a 
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marcha sendo um exercício próprio dos mem
bros inferiores, localisa em demasia o traba
lho muscular. E' um erro. 

N'este exercício, não são simplesmente 
os grupos musculares inferiores, que traba
lham. Na marcha um pouco accelarada, os 
braços são como sabemos a sede de movimen
tos que alternam, com os das pernas. Mas 
não é isso, o mais importante. A marcha, 
augmentando em grande proporção, a neces
sidade de respirar, provoca d'esté modo, o 
exercício de todos os grupos musculares, que 
intervêm na funeção pulmonar. Esses gru
pos musculares referem-se principalmente ás 
costellas, cuja elevação e abaixamento, tem 
um papel importantíssimo, no mecanismo da 
respiração. Assim, a marcha, indirectamen
te, faz trabalhar em maior gráo, justamente 
aquella região, cujo desenvolvimento mais se 
procura obter. — a região thoracica — De
pois, em terrenos, mais ou menos accidenta-
dos, mais ou menos íngremes, entram tam
bém em acção, os músculos da bacia e da 
columna vertebral. Portanto, n'este simples 
exercício, quando practicado regulamentar-
mente, vamos encontrar recursos para obstar 
á localisação do trabalho, concorrer para o 



100 

desenvolvimento thoracico, c augmentar a 
actividade pulmonar. 

Corrida — A corrida, é uma forma de 
pedestrianismo, que diffère da marcha, não 
só pela velocidade, mas muito principalmen
te, porque d'espaço a espaço, o corpo sepa-
ra-se, por completo, do solo. E' um movi
mento de progressão entrecortado, que se faz, 
por assim dizer, por meio de saltos, produ
zidos suecessivamente por uma perna, dando 
uma impulsão ao solo, emquanto, que a ou
tra, avança. A corrida, pôde considerar-se, 
como participando, ao mesmo tempo, da mar
cha e do salto. Este exercício, que na histo
ria da gymnastica antiga, occupa um logar 
de primeira ordem, prestava relevantes ser
viços, em tempo do guerra; n'essa epocha, 
em que os meios de locomoção, ainda estavam 
longe d'attingir o actual grão, de rapidez e 
aperfeiçoamento. Na antiga Grécia, havia 
varias formas de corridas, que a gymnastica 
medica applicava ao tratamento de certas 
doenças, e que tinham designações différen
tes, segundo as distancias a percorrer. Havia 
a corrida de stádio — pouco mais ou menos 
de duzentos metros ; o diaulio, ou dupla cor
rida, em que, chegando á meta, se voltava 
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ao ponto de partida; e o dólico — em que a 
distancia podia variar, segundo o gosto ou 
as indicações respectivas. 

Este exercicio, pôde effectuar-se livre
mente, isto é, com o corpo desembaraçado 
de qualquer peso ; ou então, com armas, pe
sos, fardos, etc. Era bem conhecida dos an
tigos, esta segunda forma d'cxercieio ; os que 
a praticavam, denominavam-se — Hoplito-
dromos. 

Nos Jogos Olympicos, eram prestadas 
grandes honras, aos vencedores nas corridas. 
Em Inglaterra, este género d'exercicio, já de 
ha muito se acha instituido, conquistando o 
íavôr do publico, que por elle tem, um en-
thusiasmo não menor, do que pelas corridas 
de cavallos, o que, seja dito, nada tem de 
deshonroso, como á primeira vista, poderia 
parecer, uma tal comparação. 

A corrida, sendo um poderoso meio de 
desenvolvimento thoracico, é portanto, um 
dos exercícios, cuja practica, mais se deve 
recommendar aos adolescentes. No emtanto, 
para responder a certas objecções íeitas con
tra esta practica por homens illustres, fare
mos algumas considerações, que por dema
siado simples e conhecidas, nem por isso, 
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deixam de, frequentemente, ser votadas ao 
esquecimento. Entendendo pelo termo—cor
rida— o desenvolvimento máximo da veloci
dade cio individuo, somos os primeiros a con
cordar que é de todos os exercícios, o mais 
violento. Ora certos authores, possuidos d'es-
sa ideia, tiram immediatamente corno conse
quência, que a corrida, corno exercicio de 
sport é anti-hygienica c perigosa. 

Ora o perigo, como em todos os exercí
cios, vem simplesmente do abuso, e nunca 
da applicação methodica; se attendessemos 
áquella consideração, deveríamos supprimir 
todos os exercícios. Evidentemente, todos po
dem ser prejudiciaes, quando não executados 
n'uma justa medida, e sob uma direcção ra
cional. Os esforços produzidos com pesos des-
proporcionaes á força do individuo, teem os 
mesmos inconvenientes, que a corrida exa
gerada, quando se effectue por muito tempo. 
E visto que falíamos em applicações metho-
dicas, lembremos que é da maxima urgência, 
na practica d'esté exercicio, não collocar na 
mesma linha, creanças de forças e idades 
deseguaes ; pois que, por uma emulação ex
cessiva, os mais fracos, desejando supplan
te os mais fortes, teem por isso mesmo de 
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luctar contra o esfalfamento, o cansaço, que 
constitue justamente o maior perigo d'esse 
exercício. Devemos lembrar egualmentc, que, 
ein virtude do seu mecanismo e dos seus re
sultados, nenhum exercício, como a corrida, 
exige uma tão perfeita integridade do coração, 
vasos e pulmões. O individuo de idade avan
çada, acha-se impossibilitado de correr; mes
mo o individuo adulto, vai perdendo essa 
aptidão, á medida que os vasos sanguíneos 
diminuem de elasticidade, augmentando de 
calibre. 

E' o exercício, por excellencia, dos ado
lescentes. Quando o individuo adulto, deseje 
entregar-se a essa practica, deverá fazel-o, 
com certa moderação e durante pouco tempo, 
ou com intervallos de descanço, sufficientes. 
Nos différentes jogos, que em breve indica
remos, esta forma do movimento, entra em 
maior ou menor proporção ; como porém é 
alternada, com períodos de repouso, permitte 
assim, a practica d'esses jogos, a indivíduos, 
tendo já passado os quarenta ou quarenta e 
cinco annos. As corridas, como a marcha, 
podem fazer-se em terrenos planos, dividin
do-se: em corridas proprimente de velocida
de (cem a quinhentos metros) ; mixias, de 
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resistência e velocidade (quinhentos a mil e 
quinhentos metros); e de resistência (de mil 
e quinhentos metros em deante). Podem 
ainda fazer-se com obstáculos e finalmente 
tomar uma forma, que em breve descreve
remos, sob a denominação de rallye-pnper. 
Imprimir, um abalo ao organismo, provocar 
movimentos alternativos de flexão e de ex
tensão, a todo o systema muscular, fazer 
trabalhar um grande numero de articulações, 
eis os principaes resultados d'esse exercício, 
e portanto, outras tantas condições favorá
veis, á actividade orgânica e funccional. Re
lembremos: essas vantagens, convertem-se 
em inconvenientes, quando do uso methodico, 
se passe ao abuso frequente. Isto refere-se, 
em especial, aos indivíduos atacados de al
guma lesão orgânica. 

Salto — No salto, o corpo, obedecendo 
ao movimento de flexão, seguido de extensão 
brusca dos membros inferiores e do tronco, é 
levantado a maior ou menor altura para de 
novo cahir sobre o solo. E' excellente para 
desenvolver a agilidade ; deve porém ser feito 
d'um modo muito comedido, pois que, fatiga 
mais rapidamente que qualquer outra pratica, 
communicando essa qualidade a todo o exer-
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cicio de que faça parte. O salto pôde fazer-se 
para traz, para deante, lateralmente, com ou 
sem impulso; affecta três direcções princi-
paes que podem combinar-se diversamente 
— altura, profundidade e largura. 

Podem ser simples quando executados 
só com o auxilio dos membros inferiores: 
complicados quando fazem intervir a acção, 
mais ou menos enérgica, dos braços e tronco. 
Sob o ponto de vista pratico o salto tem uma 
utilidade incontestável. Quantas vezes se tor
na necessário esse exercício feito sob certas 
regras, por occasião d'um incêndio, para evi
tar certos obstáculos, etc. Sob o ponto de 
vista hygienico, como dissemos, este exercí
cio tem um salutar effeito, porém, deve ser 
executado em limites restrictos. 

Isto refere-se especialmente áquella forma 
que, provocando um violento abalo do orga
nismo, pôde ser a causa de graves perturba
ções. Queremos fallar dos saltos em profun
didade. 

Antes d'entrarmos, na descripção dos 
différentes jogos e exercícios do sport, con
vém lembrar, que, todas as considerações 
physiologicas, que fizemos a propósito dos 
movimentos fundamentaes, se applicant na 
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totalidade, ás différentes practicas, de que 
temos a tratar. Assim, evitaremos repetições 
inúteis, e que para o leitor, se tornariam, 
naturalmente, monótonas. 

Lawn-tennis —(paume au filet); o jogo 
do lawn-tennis, está hoje em grande voga ; 
e entre nós, principia, pouco e pouco a ser 
introduzido. A sua popularidade provem, de 
que é um jogo, em que os indivíduos d'am-
bos os sexos, podem tomar parte. Já hoje, 
se observa, especialmente em algumas das 
nossas praias, assim como no Porto e Lisboa, 
a practica enthusiastica d'esse bello exercício. 
A denominação d'esté sport, provém d'um jo
go francez antigo— tennis ou jeu de paume. 

Os francezes, tinham efectivamente, os 
«jeux de longue et de courte-paume,» o pri
meiro dos quaes se executava ao ar livre, 
emquanto, que o segundo, privilegio da velha 
aristocracia íranceza, requeria um local co
berto. Para que essas practicas salutares, 
como de resto quasi todas as outras, reap-
parecessem e adquirissem os antigos foros, 
íoi necessário, que a Inglaterra, modificando-
Ihes um tanto a denominação e as regras, 
fizesse comprehender a sua grande utilidade, 
na educação physica. Todos esses jogos, 
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teem como característica, generalisar e frac
cionar o trabalho e portanto exigir uma 
quantidade relativamente pequena d'esforços 
em proporção com a forte dose de trabalho 
produzido. A facilidade relativa, e a modera
ção dos movimentos do lawn-tennis, fazem 
d'esse jogo um excellente meio de descanço 
e distracção, para os trabalhadores d'espirito 
assim como o melhor de todos os exercícios, 
para a mulher. 

Este jogo, tendo por effeito, pôr em acção 
os différentes músculos das paredes anterior, 
posterior e lateraes do abdomen, corresponde 
portanto, a uma indicação formal, na mu
lher: fortificar os planos musculares que cer
cam as vísceras abdominaes. E sabemos que 
a frequência e a duração dos hábitos seden
tários, tão communs na mulher, assim como 
os repetidos partos, provocam esse relaxa
mento muscular, que, além de fazer perder 
uma certa elegância, o que afinal é ponto se
cundário, concorre para a producção de esta
dos dyspepticos, ou dá origem aos diversos 
phenomenos da enteroptose. Este jogo, no 
verão faz-se em pleno campo, havendo o cui
dado de escolher um terreno perfeitamente 
plano. No inverno, pôde arranjar-se artifi-
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cialmente o local, por meio do cimento, ou 
então, com um estrado de madeira, o que é 
preferivel, mas muito mais dispendioso. 
Quanto ao material é bem simples : uma 
rede, que separa os dous campos, bolas de 
caoutchouc cobertas de feltro, e raquetas. 
Pôde ser jogado por duas ou três pessoas. 
Pelo que diz respeito ás regras, aconselha
mos para quem o deseje practicar, a leitura 
d'um pequeno livro que M. de Saint-Clair 
publicou sob o titulo «Sports athlétiques et 
exercices en plein air». 

Foot-ball — E' um jogo inglez que hoje 
principia a renascer em França, onde antiga
mente tinha o nome de barette. 

Na Normandia e Bretanha, tinha e tem 
ainda, o nome de — soule. O foot-ball, como 
indica o nome, joga-se ordinariamente com o 
pé; mas as suas regras variam segundo a 
Association e a Union of Rugby. Este ulti
mo systema ou código permitte aos jogado
res tomar a bola nas mãos e procurar chegar 
ao ponto marcado, emquanto os adversários 
luctando, procuram por todos os meios sub-
trahir-lhe a bola e evitar que chegue á ba
lisa. Como se vê, é um jogo um pouco vio
lento que não pôde convir de modo algum 
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aos indivíduos do sexo feminino, mas que se 
adapta perfeitamente, quando executado com 
methodo e sob uma vigilância racional, á 
necessidade d'exercicio physico, experimen
tada pelos adolescentes. Este jogo, quando 
entre adversários pouco cortezes pôde dege
nerar em violentos excessos, causando varias 
contusões, fracturas, etc. Não é ao jogo que 
se deve applicar a critica, mas sim aos joga
dores. O foot-ball, sob as suas estrictas re
gras, não é mais perigoso que qualquer outro 
jogo. No emtanto, como é sem duvida um 
exercicio um pouco violento só pode ser pra
ticado por individuos ainda novos e robus
tos. As dimensões do local variam segundo 
as dimensões do terreno. Ha dous campos 
oppostos, formados cada um de dez a quinze 
jogadores com o seu respectivo chefe. 

Ha o goal-keeper que os francezes cha
mam geôlier e que é encarregado da bola; 
dous, atraz do goal-keeper, são os ihaíf-backs, 
e nove ou dez adeante constituem os for
wards. Ha uma barra transversal que separa 
os dous campos. 

Para que se ganhe o jogo é necessário 
que a bola passe por cima ou por baixo d'essa 
barra d'um campo para outro, segundo pre-
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viamenle se combinar. Quanto ás regras, ve-
ja-se a obra já citada a propósito do lawn-
tennis. 

Cricket— é um jogo, muito usado em 
Inglaterra. E' bastante violento e exige um 
material, um pouco mais complicado, assim 
como regras mais numerosas e mais difficeis, 
do que nos outros jogos. Para que se jogue 
regularmente, é preciso estar previamente pre
parado, com a practica d'alguns exercícios 
menos enérgicos, e com um suficiente des
envolvimento muscular. Quando executado 
n'estas condições, é um exercício magnifico, 
que provoca, em certos pontos d'Inglaterra, 
como Oxford, Cambridge, Eton, Westmins
ter etc., um verdadeiro enthusiasmo da parte 
dos jogadores e do publico, sempre numero
síssimo, seguindo a partida, com grande in
teresse, fazendo apostas consideráveis, por 
um ou outro campo. As regras d'esté jogo, 
vêem expostas, n'um livro de Stonehange 
— «T/te game of Cricket». 

Material—Elementos essenciaes.—Uma 
bola de couro, batte, ou battoirs, espécie de 
pá com que se impelle a bola; um ou dous 
wickets, formados de três barras enterradas 
no solo, ligadas por uma outra barra trans-
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versai. Elementos accessorios — uma linha 
ou fio —para medir o terreno e fixar os limi
tes do jogo. Uma tenda de campanha, para 
abrigar os jogadores do sol ou da chuva no 
tempo de repouso ; luoas e jambières, para 
protejer as mãos e pernas, dos choques vio
lentos da bola, quando animada de grande 
velocidade. Para evitar o escorregamento, 
usam-se sapatos ferrados. 

Rallye-paper—Este sport, d'origem in-
gleza e d'invençao moderna, acha-se intro-
dusido ha poucos annos em França, com o 
nome de «Lièvre et liévriers» — Entre nós 
algumas vezes já, se tem practicado, mas 
quasi sempre a cavallo. 

Dous ou três indivíduos representando as 
lebres — munidos de saccos cheios de papel 
cortado, em bocados, vão espalhando, esse 
papel pelo caminho percorrido. Para que esta 
espécie de caçada, tenha verdadeira anima
ção, 6 necessário escolher indivíduos, dispos
tos a percorrer caminhos accidentados, atra
vessando fossos, subindo encostas, voltando 
pela mesma pista, emfim desnorteando, com 
toda a astúcia possível, os que devem partir, 
dez ou quinze minutos mais tarde, fazendo o 
papel de — galgos. 
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Inutil, fazer sentir, a enorme utilidade e 
a grande distracção que provoca este bello 
exercício. Algumas vezes, em vez de fazer-se 
a pé, é a cavallo, convertendo-se assim, 
n'um verdadeiro steeple-chase. Antes da 
partida, fixa-se a hora, a que as lebres, de
vem chegar ao esconderijo; se até lá não 
forem apanhadas, ganham o jogo ; d'outra 
forma cabe a victoria, aos galgos. 

Esgrima—Entre os diversos exercícios 
do Sport, um dos que mais se tem propaga
do, nomeadamente em França, e que se vae 
practicando, frequentemente, entre nós, é — 
a esgrima do florete ou do sabre. E' de todos 
os exercícios, por assim dizer, o mais edu
cativo, porisso que demanda da parte dos 
centros nervosos, uma grande applicação 
não só para preparar o ataque e a defesa, 
como, para os diversos assaltos de verdadei
ra astúcia, contra o adversário. Exige movi
mentos, onde a velocidade e a destresa, at-
tingem o maior grão de perfeição. 

A principal despeza de força em esgrima, 
refere-se mais á perda do influxo nervoso, 
do que a um grande trabalho muscular. Os 
que fazem movimentos mais violentos, maio-
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res evoluções do corpo, não são os que mais 
se fatigam. 

São antes aquelles que, com a mão e 
corpo quasi immovei, soffrem um verdadeiro 
trabalho interior, uma verdadeira aUenção 
muscular, que submette todos os seus mús
culos a uma espécie de galvanisação, neces
sária para abreviar, encurtar, o que os phy
siologistes chamam — tempo perdido— pet: 
riodo que vai da concepção á execução d'um 
movimento. Este dispêndio incessante d'in-
fluxo nervoso, necessário para manter per
manentemente o musculo, n'um estado de 
semi-excitacão, de forma a obedecer instan
taneamente á vontade, e portanto a suppri-
mir — o tempo perdido — é o phenomeno 
physiologico característico da esgrima. E' 
portanto, de todos os exercícios physicos, o 
que demanda maior trabalho cerebral. Por 
isso, assim como não convém ás creanças, 
cujo cérebro, habitualmente se acha fatigado 
com o trabalho escholar diário, está perfeita
mente indicado para todos os ociosos de es
pirito, para todos aquelles cuja actividade 
voluntária, se acha enfraquecida. E' o typo 
dos exercícios que generalisam o trabalho, e 
que produz com mais intensidade os effeitos 
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geraes, sem provocar grandes esforços mus
culares. E' o exercício, que os írancezes de
nominam por excellencia de déperdition pela 
superactividade imprimida aos centros nervo
sos, e grandes funcções vitaes. Convém per
feitamente, a todos aquelles que como os ado
lescentes e os adultos robustos, teem, em ge
ral, um excesso de receita sobro a despesa 
orgânica. Estabelece o equilíbrio nos pheno-
menos de nutrição, e é urn dos melhores 
meios de tratamento das doenças que Bou
chard denominou por retardamento da nu
trição— gôtta, obesidade, diabete, etc. O ma
terial d'esté exercício comprehende — um par 
de luvas estofadas para proteger as máos di
reitas dos combatentes; um plastrão para 
amortecer, no peito, os choques do florete ou 
a pranchada do sabre; e uma mascara de 
arame para defender o rosto. Quanto ás posi
ções c regras, evidentemente não as podemos 
explanar, n'este logar; só por si, constituem 
um pequeno tratado. 

A esgrima do, sabre, por ser um jogo 
mais amplo, exigindo um trabalho de coor
denação, menos activo, é muitas vezes pre
ferível, especialmente para aquelles, cujo cé
rebro se acha habitualmente fatigado. 
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Natação — A maior parte dos animaes 
sabcin nadar por instincto, o homem, pelo 
contrario, só o faz, com a aprendisagem. 
Este exercício foi muito considerado dos an
tigos Tournefort diz que na ilha de Samos, 
no começo do século dezoito, não era permit-
tido o casamento a qualquer individuo, em-
quanto não fosse capaz de mergulhar a uma 
profundidade de, pelo menos, oito braças. 
Era Roma dizia-se de qualquer, cuja educa
ção tivesse sido descurada «neque litteras di-
dicit, neque natare » Entre os Francos, uma 
das provas a que submettiarn os aspirantes a 
cavalleiros, era a immersão, durante a qual, 
deviam patentear as suas qualidades de na
dadores. Com o habito pôde adquirir-se uma 
habilidade extraordinária, n'este exercicio, 
assim como uma resistência considerável. 

Na nossa epocha, é ainda a Inglaterra 
que tem a primasia n'este género de sport. 
Lord Byron, claudicava, e no emtanto, foi 
um grande mestre na arte de nadar. 

Em 1876, um inglez, Mathew Webt, 
atravessou o canal da Mancha, de Douvres 
a Calais. 

A natação, exige uma acção regular de 
todos os músculos. O corpo progride, n'este 
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exercício, por um movimento d'extensâo, que 
partindo das pernas se propaga ás coxas, co-
lumna vertebral e membros superiores. Obe
dece portanto, á generalisaçâo do trabalho. 
E' pois, um exercício excellente. Depois, tem 
o seu lado practico e humanitário, servindo, 
para salvar a vida propria, n'uni naufrágio, 
por ex., ou a dos seus similhantes. Alem, do 
resultado, commum, aos exercícios naturaes, 
tem a mais, a acção do meio différente, em 
que se encontra o corpo. Meio, que actua, 
não só, como um tópico salutar} desembara
çando os poros cutâneos das substancias ex-
tranhas á economia, mas também pela diversa 
temperatura e duração do banho. Temos us 
banhos sedatícos do systema nervoso, a uma 
temperatura um pouco elevada, bastante de
morados, e com pouco movimento. Por ou
tro lado, os banhos iónicos demandam, urna 
temperatura bastante inferior e a producção 
de muito movimento, o que melhor se obtém 
nadando. A natação faz-se de varias formas 
— de peito, de cosias, de lado e mesmo ver
ticalmente. A prancha é constituída, pela 
immobilidade do corpo sobre a agua em po
sição dorsal. A braçada ordinária, corres
ponde á posição peitoral ; na posição de lado 



123 

temos o que os francezes chamara — mari
nière (nadar de marinheiro) e a coupe, que 
nós chamamos braçada ingleza. 

Quanto á aprendisagem dos movimentos 
em sêcco, por qualquer forma, que se faça, 
parece-nos inutil. O individuo, assim exerci
tado, quando se lança á agua reconhece, com 
desgosto, que está tão adiantado, como outro 
qualquer, sem esse exercício preliminar. E' 
na agua, portanto, que se deve apprender a 
nadar, exigindo-se uma qualidade prima — 
a coragem, o sangue frio. 

Equitação — A arte de equitação remon
ta á mais alta antiguidade; d'isso dá teste
munho a Bibliaao referir que Pharaó, aban
donando o Egypto ao enviar um exercito 
contra os Philisteus, possuía urna numerosa 
cavallaria. Entre os povos da antiguidade os 
Thessalios e os Scythos tinham fama de ca-
valleiros eméritos. Nos gvmnasios antigos 
este exercício era bastante despresado. No 
emtanto, na Cxrecia, havia corridas de cavai-
los que não attrahiam menor quantidade de 
espectadores que as luctas dos athletas. 

Este exercício actualmente, gosa d'uma 
grande popularidade; testemunho, o enorme 
enthusiasmo que se professa principalmente 
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em Inglaterra e França pelas corridas de ca-
vallos, onde se fazem apostas verdadeira
mente exageradas. 

A equitação sendo um exercício mix to, 
apresenta dous actos distinctes : 

Um—passivo — em que o individuo re
cebe como corpo inerte os movimentos com-
municados pelo animal; outro, activo em 
virtude do qual o cavalleiro se mantém sobre 
o cavallo, dirigindo os seus movimentos. O 
primeiro communica á economia leves aba
los ou fortes commoções, segundo a anda
dura do animal e a natureza ou os obstácu
los do terreno. Pelo segundo, o cavalleiro 
esforça-se em resistir a esses abalos, mode-
rando-os e attenuando-os quanto possível. O 
cavallo tem três formas principaes de movi
mento — o passo, o troto, e o galope, que 
podem afïectar combinações diversas. O pri
meiro modo é o que mais convém quando se 
pratica esse exercício depois das refeições. 

Quanto ao trote e galope, os abalos e 
esforços, variam segundo o methodo de mon
tar— inglez ou francez —o primeiro ó mais 
hygienico; o segundo superiormente elegante. 

O movimento geral que produz o exercí
cio moderado da equitação, é um dos meios 
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mais próprios para fortalecer a quasi totali
dade dos órgãos. Quando excessivo, eviden
temente apresenta graves inconvenientes. Em 
vez de augmentai1 o appetite facilitando a 
digestão, dá origem a uma grande magresa, 
que de resto se observa quasi exclusivamente 
nos postilhões, a que vem juntar-se as noites 
mal dormidas, e os excessos de bebidas. Tem-
se criticado fortemente este exercício pelas 
deformações que pôde produzir especialmente 
nos adolescentes, no systema ósseo das per
nas e na columna vertebral; além daproduc-
ção de tumores hemorrhoidarios e os incon
venientes da mesma posição, fortemente pro
longada. 

Tudo provém, do abuso, antes que do 
uso, d'esté salutar exercício, que practicado 
methodicamente, é um d'aquelles, de que ha 
a esperar os melhores efíeitos. 

Rowing — Adoptamos este termo, que 
corresponde ao—canotage, francez, por 
nos vermos na impossibilidade, de encontrar, 
na nossa lingua um termo único, que in
cluísse as diversas formas d'esse sport. A 
não ser, que aportuguesássemos, o termo 
canolage—dizendo — canotagem. Como, po
rém, não possuímos authoridade para o fazer, 
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limitam'o-nos, a denominar Rowing, essa 
variedade de sport, que consiste especial
mente no exercício do remo. 

Ha vinte annos a esta parte, é que este 
género de sport, tomou verdadeiro incremen
to ; isto pelo que diz respeito á França e 
outros paizes. A Inglaterra, essa, como 
sempre, já dera o exemplo ha muito. Paris, 
tem o seu Rowing-Club (club de l'aviron) e 
o Sailing-Club (club de la voile). Em Ingla
terra, as sociedades de sport náutico, pode 
dizer-se, são innumeras. No emtanto, hoje, 
em quasi toda a Europa, este exercicio, 
progride extraordinariamente. Entre nós, 
mesmo, onde a introducção dos exercicios 
naturaes, se vae fazendo tão lentamente, ha, 
julgamos no Porto e Lisboa, três ou quatro 
clubs de sport náutico, se bem que as rega
tas, se façam muito de longe a longe. N'esta 
espécie de exercicio, a victoria, basèa-se em 
três qualidades principaes —velocidade, re
sistência e sangue-frio. Sol) o nome de 
canot, comprchendem os francezes toda a 
espécie de embarcação, de pequenas dimen
sões, de vêla ou remo. Différera, segundo o 
destino que se lhes dá. Largas e solidas, são 
proprias para passeios; estreitas e leves, con-
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vém para as corridas. Estas ultimas, são va
riadíssimas. 

As principacs são a yole, espécie de pi
roga Indiana muito estreilae muito leve, po
dendo admittir, seis, quatro ou dous remado
res. 

A périssoire que corresponde ao nosso 
termo gui g a tem um nome significativo 
como se vê; é muito estreita, muito compri
da e muito instável ; ha guigas d'um só rema
dor, ou de mais; faz-se mover por meio d'um 
único remo, que os francezjs chamam—pa
gaie e que tem em cada extremidade uma 
pá, que mergulha alternativamente na agua. 
Ha ainda o skiff', o podoscaphe e o randan 
menos usados, exigindo uma perícia consi
derável. 

Quanto aos barcos de vêla, a lista é mui
to menor. Coinprehende apenas dous géne
ros de construcção — o cutter e o clipper, 
o primeiro cortando a agoa, e o segundo des-
lisando. 

E' portanto, pelo fundo, que different es
tas duas espécies de embarcações. Uma e 
outra tê:n as suas vantagens. 

Este exercício, exige vigorosas tracções 
sobre o remo, mas não submette, como na 



-128 

gymnastica com apparelhos a articulação 
scapulo-humeral, a violentas pressões de ci
ma para baixo ou inversamente. Os braços 
n'este exercício, executam movimentos al
ternativamente, de flexão e de extensão, 
combinados, com movimento de abducção e 
adducção. Desde o momento em que se 
pratique com certo vigor, o tronco, associa-
se ao trabalho, por movimentos de flexão 
para deante, que favorecem a extensão do 
braço. Depois, o corpo inteiro intervém por 
um movimento d'extensao, a que se associa, 
o impulso das pernas e coxas, continuando o 
movimento, que tinha sido iniciado pela fle
xão dos braços. «Assim, cada movimento o 
conforme ao destino de cada musculo, e de 
cada braço d'alavanca empregado». 

Respondemos d'esté modo, á objecção 
que muitos fazem, dizendo, que o rowing, 
é um bom exercício de braço — e nunca, ge-
neralisado. — Acabamos de ver o contrario. 

Por aquellas mesmas considerações, se 
deduz a inferioridade do exercido da guiga, 
sobre o exercício propriamente do remo. A 
manobra, é realmente muito graciosa, porém, 
deixa os membros inferiores n'uma immobi-
lidade absolula, e tende a encurvar a columna 
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vertebral. Pelo contrario, nas outras embar
cações de remo, é verdade, que o remador, 
em certos momentos, tem de se inclinar para 
deante; mas é um tempo de exercício, que 
não exige força alguma. O acto muscular 
realmente enérgico, n'este exercício, é o que 
se executa, lançando o corpo para traz, e 
portanto produzindo a extensão, da espinha 
dorsal. Devemos ainda n'este exercício, as-
signalar uma certa differença, que ha em re
mar, de pointe ou de couple isto é com um 
ou dous remos. 

Evidentemente a manobra de couple, 
exigindo um esforço egual e symmetrico é 
muito superior ao exercício de poente. 

Na generalisação do trabalho muscular, 
como na possibilidade d'augmentar ou dimi
nuir, a violência do exercício, vae incluido o 
elogio d'esta magnifica practica. Os seus re
sultados benéficos, traduzem-se na constante 
multiplicação das sociedades náuticas, dos 
principaes paizes. Quanto ao modo e regras 
de remar, só a practica, e não a theoria, dará 
um ensino proveitoso. Lembrem'o-nos final
mente que, para se fazer com proveito este 
exercício, para entrar em desafio, é necessá
rio, a preparação previa e persistente, ten-
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dente a augmentai? o gráo, das qualidades 
que já apresentamos — velocidade, resistên
cia e sangue frio.—Nâo convém evidente
mente aos adolescentes. Pertence de preferen
cia, este exercício, ao individuo, já adulto. 

Terminamos por aqui o nosso trabalho. 
Comprehendendo á evidencia e principal
mente depois da leitura do que tinha mos es-
cripto, a nossa profunda incapacidade para 
tratar d'um assumpto tão vasto e tão com
plexo, somos os primeiros a pedir contricta-
mente, perdão, do nosso atrevimento. Valha-
nos porém a intenção, que é profundamente 
boa e superiormente sensata. Qualquer d'es
ses pontos, exigiria para ser tratado conve
nientemente, além dos dotes que nos faltam, 
muito tempo, muito espaço e muita leitura. 
Os dotes intellectuaes não podemos creal-os. 
Quanto ás três outras qualidades, resumem-se 
na do tempo. Forçados a tomar a nossa parte 
na lucta pela vida, é natural reconhecer, que 
não nos sobeja o tempo, para nos entregar
mos a um trabalho methodico e persistente, 
no remanso do nosso gabinete. No emtanto, 
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que as nossas observações apesar de irregu
larmente elaboradas, acordem no espirito de 
todos, a profunda convicção, da inadiável ne
cessidade do exercício physico — tal é a nossa 
grande aspiração, a maior recompensa que 
desejamos, para os nossos modestos esforços. 
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PROPOSIÇÕES 

Anatomia.— Os progressos futuros da physiólogia e 
pathologia geraesbasear-se-hâo, principalmente, na histo
logia. 

Physiólogia. —0 meio social, é tão importante, na evo
lução cerebral do individuo, como o ar, na sua vida phy-
sica. 

Anatomia pathologica. — A frequência actual da arterio
sclerose, tem como causa dominante, os vicios d'alimen-
tação. 

Therapeutica. — É perfeitamente admissível, a medica
ção gymnastica, nas affecções cardíacas. 

Pathologia geral. —As doenças, são uma consequência 
fatal e inevitável, das condições individuaes e sociaes da 
vida. 

Pathologia externa. —Julgo um dever professional, o 
tratamento medico dos tumores malignos, pelas cores 
d'anilina, antes da intervenção cirúrgica. 

Operações. —As boas impressões moraes, representam 
um papel importante, na rapidez da cicatrisação das fe
ridas. 

Pathologia interna.— No tratamento da tuberculose 
pela creosota, o melhor methodo, c a administração por 
via intestinal. 

Obstetrícia. — O tratamento das hemmorrhagias post
partum, deve ser consequente, com o diagtoostico prévio 
da sua sede. 

Hygiene—A educação actual da mulher, intervém po
derosamente, como causa indirecta, na producção da es
terilidade. 

Approvado. 

(§. SWtonteiro. 

P4de imprimir-se. 

I 
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