
Através de argumentos, o livro, desmistifica a vida, atribuindo o fenômeno do 

organismo vivo a uma série de reações químicas, sendo a principal delas a combustão. 

É um livro científico,racional, em sintonia com os avanços científicos da época.Depois 

ele passa a dar algumas recomendações, a respeito da importância da nutrição e de 

exercícios físicos. Por último ele recomenda que o Estado deve cuidar da saúde da 

população, e incentivar a prática de esportes náuticos, já que estes ao contrário do foot-

ball,são mais adequados ao nosso clima e oportunos para o preparo de marinheiros. 

Essa talvez seja a principal preocupação: a de formar bons soldados, física e 

moralmente (companheirismo,coragem, disciplina) refletindo uma preocupação da 

época, o livro foi escrito em 1918, durante a 1° guerra mundial. 
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As Bases Scientificas 

DA 

EDUCAÇÃO PHYSICA 

I 

Pathologia da Inacção 

 

E’ completamente insustentavel e, por todos os lados, incompativel com os nossos 

conhecimentos actuaes, a hypothese da existencia de um principio vital – como força ou 

substancia distincta – capaz de animar e reter temporariamente em harmonicoequilibrio 

os elementos heterogeneos que constituem o corpo organisado.  

Idèa absurda, filha do mysticismo que dominou a sciencia em seus primeiros tempos, o 

Vitalismo, devido ainsufficiencia dos seus processos, não poude resistir á critica do 

estudo positivo e, condemnada á oscillar eternamente no terreno incerto das hypotheses, 

a doutrina de Stahl, em nossos dias, apenas representa os escombros de um passado que 

ruiu.  

De Physica, nós sabemos que a energia è o que ha de mais essencial na materia – que 

tudo, desde o atomoinvisivel, ao corpo celeste perdido no espaço, tudo está submettido 

ao Movimento, tudo gravita em uma orbita immensa ou infinitamente pequena.  

Em Physiologia, do mesmo modo, nada absolutamente nada, autorisa o experimentador 

a considerar a materiaorganisada como uma cousa sem propriedades, como o 

theatroaccidental das manifestações de uma força vital, cuja existencia não se pode 

demonstrar. 
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Ao contrario está hoje perfeitamente estabelecidoem Biologia que a substancia viva 

representa um verdadeiro laboratoriochimico constantemente em actividade e que são as 

propriedades physico-chimicas d’esta substancia diversamente modificada que reunidas 

constituem a mais alta, a mais completa expressão da vida.  

Longe, portanto de ser o resultado da manifestação de uma força vital, de uma fonte de 

energia independente das acções moleculares ordinarias – longe de sêr o effeito de uma 

causa immaterial que positivamente, não existe, - o estado de vida, resultado directo da 

actividadefunccional do organismo, - não passa de um problema complexo de chimica e 

de physica, não é mais do que um attributodynamico da materiaorganisada, apenas um 

attributodynamico da substancia viva – e não uma cousaisolavel d’esta e, por sua vez, 

dotada de propriedades.  

--- 

Lavoisier – o orientador da Biologia positiva – o homem á quem a Humanidade deve, 

em grande parte a consciencia lucida do seu destino – foi quem primeiro comprehendeu 

o papel phisiologico da Respiração e, estabelecendo nitidamente as leis da 

thermogènese animal, affirmou o que quasidousseculos de experimentação e de estudos 

não têm feito mais que confirmar: A vida é uma combustão incessante.  

Até então o Movimento e o Calôr, como todos os phenomenosbiologicos, eram 

attribuidos á causas mysteriosas e sobrenaturaes que nada tinham que ver com as leis da 

Physica.  

Cada phenomeno particular observado na Natureza era considerado como a 

manifestação de uma força especial; essas forças, porém, em sua enorme variedade, 

nenhuma influencia exerciam sobre os seres vivos – a vida era uma cousa 

completamente á parte.  

Acreditava-se mesmo que espiritos subtis e inaccessiveis circulassem em nossas veias e 

animassem os nossos nervos, ao passo que genios malfazejos eram responsabilisados 

pelas pertubaçõespathologicassusceptiveis de provocarem a morte.  

Não é de admirar, portanto, que partindo destas concepções infantis e orientado para um 

ideal imposivel, o biologista de antanho – não podendo conceber como o ser vivo, nas 

suas manifestações de espontaneidade e de intelligencia, pudesse ser submettido ás 
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mesmas leis que os corpos inertes da Natureza Inorganica, fosse obrigado – diante da 

complexidade dos phenomenos da vida – a appellar para o sobrenatural e a admittir a 

existencia de uma força vital, perfeitamente distincta das forças do mundo physico, a 

qual eram attribuidas todas as manifestações biologicas.  

Aos poucos, porém, do mesmo modo que, com o tempo, os deuses multiplos do 

Polytheismo tiveram que ceder os seus logares a um só Deus responsavel por tudo – 

assim tambem, nos seus constantes esforços para conquistar a verdade, a observação 

scientifica foi pouco a pouco demonstrando que a variedade quasi infinita de forças 

physicas imaginadas pelos antigos para explicar o Universo não eram, em essencia mais 

que os effeitosmutiplos de uma causa unicaresponsavel por tudo o que se passa na 

Natureza.  

Ampére reduzio o magnetismo a uma manifestação da electricidade: 

Newton reconheceu no fructo que cahe e no astro retido em sua orbita, os effeitos de 

uma mesma causa – a Gravitação Universal;  

Sadi-Carnot e Joule introduziram em sciencia a noção da <equivalenciamechanica do 

calor>;  

Robert Meyer e Helmholtz formularam a <Lei da Conservaçãoda Energia>- e assim 

successivamente o espesso véo de impenetravelmysterio que cerceava á sciencia a 

conquista da verdade foi, pouco a pouco, se esgarçando até que em nossos dias se pode 

affirmar que a força vital dos antigos não existe, que a materia viva obedece ás mesmas 

leis que a materia bruta, que,emfim, - a <Energia>- a grande causa de o tudo que se 

observa na Natureza é uma só, revestindo apparencias diversas, indestructivel como a 

Materia e, como a materia, submettida á mesma lei inflexivel e que não 

admitteexcepções, á grande lei concebida pelo genio de Lavoisier: Nada se perde, nada 

se cria na Natureza.  

Assim, pois, submettido aos dois grandes principios da Conservação da Materiae da 

Equivalencia das Forças, o organismo vivo, na serie de transformações porque passa 

constantemente, nada pode criar nem tão pouco destruir e ao menos como fonte de 

Movimento e de calor – a machina animal não passa de um complicado transformador 

de energia cujo funccionamento resume-se, em essencia na transformação incessante da 

energia indestructivel originaria do Sól e accumulada, 
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sob a forma de energia chimica de tensão, nos organismos vegetaes de que a Natureza 

revestio a superfície do nosso Planeta.  

E, de facto, assim é: o reino vegetal constitue um verdadeiro reservatorio de energia, no 

qual os raios emanados do Sól se fixam e se accumulam; por processos de reducção, os 

vegetaes transformam a força viva do Sól em energia chimica de tensão – e os animaes 

transformam essa energia chimica em força viva, graças á um trabalho inverso de 

oxydação.  

Levados ao seio do organismo – quer em natureza, quer já transformados por outros 

organismos dos quaes o homem se serve para a sua nutrição – os principios nutritivos 

elaborados pelas cellulasvegetaes encontram novamente o oxygenio do ar fornecido 

pela Respiração e, graças aos processos vitaes, o oxigenio, combinando-se com o 

carbono, põe em liberdade a energia originaria do Sól, que parecia destruida, energia 

que vae ser utilisada pelo organismo para a sua actividadefunccional.  

Este trabalho chimico de Cuvier definindo a vida, chamouTubilhão Vital, a Physiologia 

designa sob o nome de Nutrição.  

Analysando o cyclo nutritivo, vemos que elle se processa em duas grandes phases; em 

uma primeira phase de syntheseorganica, de integração da materia, o principio 

nutritivo, depois de soffrer uma serie de transformações chimicas, passa ao estado 

protoplasmico, isto é, adquire uma composição chimica e um estado physicoanalogos 

aos da materia viva e torna-se a parte constitutiva de um tecido, em cuja substancia é 

incorporado sob a forma de material de reserva – é a primeira phase de assimilação – 

na qual a cellula, utilisando-se dos materiaes nutritivos postos á sua disposição, grupa-

os de modo, a formar uma molecula complexa e, portanto, instavel que, posteriormente 

em uma segunda phase de desassimilação, de desintegração da materia, será 

decomposta em seus elementos constitutivos.  

D’esta segunda phase nutritiva – intimamente ligada á actividadefunccional do 

organismo – resulta não só a libertação de uma certa quantidade de energia absorvida na 

primeira phase de synthese, mas tambem a formação de residuos, verdadeiros venenos 

organicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-7- 

 

que são eliminados da economia por intermedio dos orgãos excretores.  

D’esta resumida exposição resalta logo á primeira vista que a perfeição do cyclo 

nutritivo exige não só a integridade, mais ainda uma harmonia perfeita de todas as 

funcçôesorganicas – taes como a digestão, a absorpção, a circulação, a respiração e as 

funcçõese'iminaçãoe que por conseguinte, este encadeado de funcções este trabalho 

synergico de todos os systhemasorganicos, degenerará, consecutivamente á mais ligeira 

perturbação do trabalho nutritivo, em verdadeiras sympathiasmorbidas, em um estado 

diathesico de perturbação de toda a economia.  

E’ que toda a chimaca da digestão seria inutil se, depois de perfeitamente 

transformados, os principios nutritivos não fossem perfeitamente absorvidos e se depois 

de absorvidos, isto è, após a sua penetração atravéz da mucosa do tubo digestivo, elles 

não encontrassem, já em condições physico-chimicas convenientes, na torrente 

circulatoria, o vehiculoindispensavel para a sua incorporação, para a sua identificação á 

substancia de todos elementos anatonicos.  

Processa-se assim a primeira phase nutritiva – a Assimilação.  

Ora, a assimilação tem por condicção uma desassimilação correspondente; para que 

substancias novas sejam incorporadas á um elemento anatonico é preciso, antes de tudo, 

que outras substancias lhe cedam logar.  

E’ ainda por intermedio do apparelhocirculatorio que os residuos provenientes da 

desassimilação são levados ao nivel dos orgãos eliminadores – encarregados de 

expulsarem estes venenos dos limites fronteiriços da Confederação histologica.  

Mas – a condição essencial para que todo este trabalho synergico se verifique, a causa 

primeira da Nutrição, o ponto de partida, portanto, de toda a complicada serie de 

phenomenoschimicos cujo resultado final é a vida, èuma combustão interna, ou melhor, 

é aacção do oxygenio fornecido peta respiração sobre os materiaes nutritivos 

transformados pela digestão, assimilados pela absorpção e incorporados á 

materiaorganisada por intermedio da circulação.  

Da intensidade com que se verifica esta combustão deve portanto, forçosamente 

depender a intensidade de todas as manifestações vitaes do organismo - o que quer 
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dizer que todo o agente capaz de modificar a machina anima diminuindo a intensidade 

d’este trabalho chimicoindispensavel á sua actividadefunccional, age diminuindo a vida 

em sua propriaessencia – pois que, nesta funcçãochimicaattenuada resume-se tudo o que 

por vida se entende.  

E, de facto, assim é, em suas modernas conquistas, a Physiologia nos autorisa a affirmar 

que na machina humana tudo o que é vida depende, em ultima analyse, d’este trabalho 

chimico... que a Inacção atravanca e diminue.  

--- 

O principal excitante da funcçãorespiratoriaè o trabalho muscular; todo movimento é a 

despeza de trabalho e toda despeza de trabalhoé um appello aos orgãos encarregados da 

Nutrição, principalmente aos orgãosrespiratorios, por intermedio dos quaes a Machina 

Animal assimila o seu principal alimento – o Oxygenio.  

O excesso de repouso – o Repouso Pathologicorepresenta pois a causa essencial de uma 

Nutrição defeituosa.  

A inacçãodiminuea vitalidade do organismo não sò pelo facto de attenuar a funcção 

pulmonar e d’esta diminuição de funcção deve forçosamente resultar a atrophia do 

órgão – mas principalmente restringindo a necessidade dos tecidos do que 

directamentepepende a intensidade dos combustões internas.  

Comprehende-se que esta necessidade, tendendo a diminuir cada vez mais, na razão 

directa da attenuação da causa que a provoca, chegará a um tal estado de insufficiencia, 

que o organismo – diminuido em todas as suas funcções, intoxicado pelos 

propriosproductos – cahirá vencido, incapaz de reagir contra o que quer que seja, 

tornando preza facil de todos os males.  

Com effeito, a respiração interna tornada insufficiente, alem de attenuardirectamente a 

causa primeira de todos os phenomenoschimicoscomprehendidos na phase de 

assimilação constitue ainda um enorme obstaculo no preenchimento da segunda phase 

nutritiva, o que dá em resultado não só uma synthese material imperfeita, como tambem 

uma desassimilação incompleta e, consecutivamente, uma eliminação deficientedos 

venenos organicos provenientes d’este proprio trabalho 
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nutritivo já em si perturbado e da actividadecellular de toda a economia.  

A permanencia, no seio do organismo, d’estes residuos provenientes de uma combustão 

incompleta, implica n’uma diminuição de todas as suas manifestações de vida, 

assegurando-lhe um estado chronico de envenenamento, de auto-intoxicação, que não é 

mais do que uma perigosa, paradoxal e ainda mal estudada forma da fadiga a fadiga por 

excesso de repouso cujas terriveisconsequencias a Pathologia estuda no vasto capitulo – 

Molestias da Nutrição.  

--- 

O trabalho muscular representa, pois, o estimulante natural de todas as funcçõesvitaes, o 

meio mais seguro e mais physiologico de intensificar todos os processos 

chimicosindispensaveis á perfeição do trabalho nutritivo.  

Privar-se, portanto, d’este poderoso agente modificador da Nutrição, é preparar para 

depois de uma infancia sem alegrias, uma adolescencia triste e uma senilidade precoce e 

miseravel.  

E’ assegurar ao organismo um estado de dystrophia geral, de miseriaphysiologica, que 

precede a tuberculose pulmonar e annuncia um estado chronico de fadiga e de depressão 

sempre e invariavelmente acompanhado por uma ou mais manifestações clinicas 

destacadas de um longo cortejo morbidoconstituido pelas chamadas Molestias da 

Nutrição – taes como a gotta, a obesidade, o diabetes, a asthma,os diversos estados 

lithriasicos, arterio-esclerose, a uremia etc., cuja origem commumè uma insufficiencia 

de oxylaçeso que equivale dizer uma insufficiencia de vida.  

 

---- 

 

O PAPEL DO CEREBRO NO EXERCICIO 

 

A machina humana é por tal forma constituida, são tão intimas as relações funccionaes 

que ligam entre si as differentes partes de seu todo, que é impossiveladmittir-se a 

modificação funccional de um orgão sem que os effeitos d’esta modificação não se 

façam sentir sobre toda a economia.  

Melhor que qualquer outro, o apparelhoneuro muscular offerece-nos um exemplo 

frisante d’esta solidariedade que regula o funccionamento do motor humano, 

solidariedade sem a qual a vida seria impossivel. 
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Destaquemol o portanto da unidade e vejamos como se comportam os seus elementos 

constitutivos – e Musculo – e as duas partes componentes do neuronio – o Nervo e a 

Cellula Nervosa.  

Perfeitamente distinctos em anatomia, são, entretanto, tão intimamente solidarios no seu 

funccionamento, que a lesão das cellulas nervosas dà em resultado a atrophia do nervo e 

do musculo do mesmo modo que a suppressão de um grupo muscular repercute sobre as 

partes constitutivas do neuronio, provocando a atrophia dos centros superiores 

correspondentes á parte supprimada.  

Com effeito – um centro superior privado de suas expansões periphericas 

impossibilitado de desenvolver a sua actividade, è um orgão sem funcção e, como tal, 

destinado á atrophia – pois a razão de existir de um orgãodesapparece desde que elle 

não possa mais desempenhar a funcção para a qual se especialisou na divisão do 

trabalho physiologico.  

E’ preciso, portanto, não considerar o Musculo apenas com um simples orgão receptor 

das ordens emanadas dos centros cephalo-medullares – mas sim como um complemento 

funccionalmenteinseparavel d’estes centros, attendendo a que, do mesmo modo que a 

lesão da cellula nervosa acarreta a atrophia do musculo, a <atrophia muscular 

consecutiva á inercia funccional priva a cellulanervosa do principal excitante de sua 

actividade> (Heckel).  

Esta harmonia de funcção que liga a fibra muscular aos elementos nervosos è por 

demais conhecida em Physiologia para que n’ella insistamos: comtudo d’entre ás 

innumerasexperiencias praticadas para comproval-a, citaremos a de Munck– que obteve 

a atrophia dos centros visuaes consecutiva á extirpação do globo occular; a de Gudden, 

que, do mesmo modo, observou uma degenerencia completa não só das fibras da 

extremidade central, como tambem das eellulas do nucleo de origem de umnervo 

craneanno seccionado em um animal recem-nascido e finalmente, a de Luys– mais 

concludente ainda que a de Gudden – que constatou, em certas regiões do cerebro de 

individuos amputados, atrophiasconcomittantes e nitidamente localisadas na substancia 

cinzenta; mais cencludente, dissemos, porque se o resultado da experiencia de Gudden 

pode ser attribuido a uma parada de desenvolvimento, a constatação de Luys é in- 
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sophismavel, pois seus estudos foram feitos sobre individuos amputados já em um 

estado completode desenvolvimento.  

Estes factos – tornando patente a estreita solidariedade que reúne os centros nervosos ao 

aparelho muscular – constituem ainda uma prova eloquente de que a unidade 

physiologica não corresponde absolutamente á unidade anatomica e, ao lado de outros 

exemplos de synergiasfunccionaesligando á distancia orgãos anatomicamente distinctos 

uma base solida de conhecimentos sobre a qual repousa uma das leis mais importantes 

da Physiologia a Lei da Coordenação das Funcções.  

--- 

Os musculosorgãos encarregados da execução do trabalho motor do organismo – são 

constituidos por um umtecido cujas cellulas, na divisão do trabalho physiologico, 

desenvolerame aperfeiçoaram ao mais alto gráo uma propriedade que lhes é 

caracteristica a contractilidade. 

Todavia, se bem que esta propriedade seja especifica da fibra muscular, um musculo - 

por mais desenvido que seja abandonado á sua sorte, não pode passar daphase de 

repouso para a de contracção porque a sua força contractil é uma força latente e, para 

que um musculo produza trabalho, é preciso que um excitante, agindo sobre suas fibras, 

disperte a sua contractilidade.  

Experimentalmente, toda acçãomechanica, physica ou chimica levada á effeito sobre um 

musculo-taes como um choque, uma mudança brusca de temperatura, a passagem de 

uma corrente electrica, o contactode um alcali forte, etc., comporta-se como excitante, 

despertando sua força contractil.  

Nos actosnormaes da vida, porém, a contracção muscular é sempre o resultado de uma 

excitação elaborada nos centros nervososcephalo-medullares e transmittida ao musculo 

por intermedio do seu nervo motor.  

Pondo-se portanto de lado os movimentos inconsciente motivados por acções reflexas – 

movimentos que não são mais que o echo de uma impressão sensitiva pode-se affirmar, 

attendendo ás condições que regulam a contracção muscular nos actos da vida animal, - 

que é impossivel haver trabalho muscular voluntario sem um previo trabalho nervoso de 

excitação, e que esse traba- 
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lho nervoso que precede, provoca e acompanha todos os actos musculares conscientes, 

faz-se na substancia cinzenta do cerebro que, alem de orgão essencial da intelligencia, é 

tambem o instrumento indispensavel das excitações motoras voluntarias. 

A actividade do cerebro durante o exercicio é, de facto, muito grande e a sua 

intensidade é sempre relativa ao numero de feixes musculares associados na acção. 

E’ assim que os exerciciosdifficeis, como, por exemplo, a canoagem ou o football, pelo 

facto de exigirem a intervenção de todo o apparelho muscular, requerem, 

censecutivamente, uma enorme actividadeda parte do cerebro para um difficiltrabalho 

de coordenação trabalho que tem por fim escolher os musculos que devem participar 

directameetedo exercicio, regular o esforço respectivo de cada um e distribuir-lhes com 

precisão a quantidade de influxo nervoso necessaria para obter uma contracção que não 

seja nem muito fraca nem muito energica.  

Nós sabemos que o musculo è dotado de uma sensibilidade especial que Claude Bernard 

chamou sentido muscular – em virtude da qual o individuo é advertido do gráo de 

energia das constracções, o que lhe permitteaugmentar ou diminuir o esforço, segundo 

as exigencias da resistencia.  

Executando um movimento automatico, o homem faz apenas um apello á memoria de 

sua medulla e pode desviar a attenção do trabalho, pois do mesmo modo que a memoria 

da cellula cerebral nos permitte repetir sem falhas um trecho ou uma phraselido ou 

ouvida ha cinco, dez, vinte, annos, por este mesmo mechanismodifficil de explicar – 

quando um movimento é muitas vezes repetido, a medulla, primitivameete apenas orgão 

condutor das excitações motoras elaboradas no cerebro retém não só a sua forma e o seu 

modo de execução, como tambem conserva fielmente a memoria da energia, do rythmo 

e da velocidade com que os seus differentes tempos se succedem.  

A observação tem demonstrado que exisfe, com effeito, uma memoria cellularque 

facilita a repetição das funcçõessob fracas incitações sensitivas.  

E’ devido á memoria da medullaque a repetição constante de um exercicio complicado, 

dá em resultado a sua persistencia no estado automatico. 
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E’ assim que, na marcha, o primeiro passo é sempre voluntario; a ordem parte da cellula 

motora do cerebro, desce pela substancia nervosa e vae excitar a cellulamedullar que, 

por sua vez, transmitte a excitação aos musculos por intermedio dos nervos motores.  

Uma vez emanada do cerebro a primeira ordem, a medulla continua a repetir 

automaticamente – pelo simples facto da sensação de contracto da planta do pé sobre o 

solo – toda a complicada serie dos movimentos da marcha, sem a intervenção da cellula 

cerebral.  

O cerebro depois de ter combinado o movimento determinando lhe o rythmo e a 

velocidade, com que os seus differentestempos devem se succeder, delega plenos 

poderes aos centros inferiores e alheia-se ao acto muscular, para só intervir novamente 

quando uma circumstancia qualquer exige uma alteração na direcção dos movimentos, 

na sua energia, ou na sua velocidade.  

- Mas, quando o movimento é novo ou difficil, é o senti o muscular que leva aos centros 

nervosos superiores as indicações precisas sobre o gráo de intensidade da energia com 

qu os musculos devem se contrahir e o cerebro julgando e apreciando estas indicações 

dosao influxo nervoso de modo aharmonisar o movimento. 

--- 

Os Nervos – orgãos encarregados de conduzir á peripheriaas excitações motoras 

volitivas e reflexivas elaboradas nos centros cephalo-medullases, e de levarem a estes 

centros as impressões periphericas recebidas por suas terminações sensitivas são 

constituidos pela reunião, em feixes, das fibras nervosas.  

Cada fibra nervosa é constituída por um elemento principal cylindro eixo epor dois 

elementos accessorios: a myelinae a bainha de Schwann. 

Nos pontos em que o nervo motor se distribue aos musculos, o cylindro eixo se termina 

por uma expansão em forma de disco – a placa motora – que se confunde intimamente 

com o tecido muscular, constituindo um verdadeiro traço de união entre o nervo e o 

musculo.  

A propriedade por mercê da qual o nervo entra em actividade sob a influencia de um 

excitante a excitabilidade– é o attributodynamico ou physiologico; dos elementos 

nervosos.  

Experimentalmente, nós sabemos que a excitabilidade da febre nervosa está, até certo 

ponto, na razão directa da intensidade da excitação – é o que se observa 
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quando a eletricidade é empregada como excitante: se a energia electrica empregada é 

muito fraca, não chega para excitar o nervo, isto é, o musculo ao qual está ligado não 

responde á excitação se, porem, a intensidade da corrente é augmentada, a energia da 

reacção provocada pela excitação do nervo augmentatambem, mas somente até um certo 

gráo de excitação maxima, em que esta relacção deixa de existir e, d’ahi em diante, por 

mais que se augmente a intensidade da corrente, a reacção provocada pela excitação não 

mais augmentará de amplitude.  

--- 

O mesmo deve acontecer nos actosnormaes da vida; uma estreita analogia deve 

forçosamente existir entre o modo porque a fibra nervosa reage á influencia dos 

excitantes experimentaes e a maneira pela qual, nos actos da vida animal, ella entra em 

actividade sob a influencia da vontade.  

Se assim não fosse, como explicar então factos de banal observação, como por exemplo 

o notavelaugmento de força que se verifica em um individuo encolerisado?  

E’ que a colera não só accelera o curso do sangue nos vasos collocando assim o 

organismo n’uma temperatura optima para a acção, mas ainda estimula a vontade, 

fazendo com que ella retire dos musculos uma força que, normalmente, terá que ahi 

ficar, como que adormecida.  

Podemos portantoaffirmar que, na machina humana, a intensidade do trabalho muscular, 

alem das condições physico-chimicas e physiologicasindispensaveis á sua producção, 

depende principalmente da intensidade do agente que o solicita – o que quer dizer que 

os grandes esforços musculares traduzem não só uma organisaçãosomatica perfeita, mas 

principalmente uma vontade energica!  

Assim, pois, tendo-se em vista que o cerebro é tão indispensavel á actividadeintellectual 

como á execução do trabalho motor do organismo, pode-se concluir que os 

exerciciosphysicos – exigindo o seu concurso todas as vezes que necessitam da acção da 

vontade – constituem, ao lado da leitura e da reflexão, um factor importante e 

indispensável para o seu - desenvolvimento normal, isto é, para o aperfeiçoamento 

paralello de todas as suas funcções. 
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Por outro lado, posto que seja impossivel para o ophysiologista provar a nãoexistencia, 

no cerebro, de uma fonte de energia independente das acções moleculares ordinarias - 

pode-se comtudoaffirmar que as condicçõesde trabalho são as mesmas para o cerebro 

que pensa e para o musculo que se contrahe isto é, que trabalho intellectual e trabalho 

physico são dois modos de actividade da materiaorganisada, muito differentes na forma, 

mas submettidos ás mesmas leis de physiologia.  

De facto – não ha orgão mais sensivel ás variações do trabalho nutrictivo do que o 

cerebro pois, n’esta unidade physiologica que é o organismo humano, a propriedade 

vital cuja perfeição mais directamente depende da integridade da nutrição é justamedte a 

que faz do homem um animal superior – Innervação.  

Mal nutrido, irrigado por um sangue pobre, envenenado de residuos provenientes de 

uma nutrição defeituosa, o cerebrosoffre a seu modo traduzindo, por perturbações 

funccionaes de natureza psychica, a acção depressiva exercida pelas toxinas da 

inacçãosobre a funcção dos centros nervosos – o que perfeitamente explica o estado de 

inepcia cerebral, de neurasthenia de que se fazem invariavelmente acompanha todos os 

estados morbidos provenientes de uma insufficiencia de oxydações.  

Parece-nos poisimpossivel de contentar-se a acçãohygienica do exerciciophysicosobre o 

cerebro – seria preciso para isto, portanto, regressar ao periodomystico e infantil do 

vitalismo e da autonomia funccional.  

Ao contrario, nada nos parece mais natural que dirigindo um conjuncto tão 

admiravelmente solidario como organismo humano, vivendo da vida de seus 

commandados e morrendo com elles, o cerebro tenha – consecutivamente á obrigação 

de compartilhar das suas miserias, o direito incontestavel de desfructar um pouco de 

seus esplendores.  

Com effeito, dada a estreita solidariedade que reguia o funccionamento do organismo – 

solidariedade que è tão perfeita no seu estado physiologico – dando logar ás 

synergiasfunccionaes– como no organismo doente, em que ellaconstitúe as 

sympathiasmorbidas– isto é – a repercussão, em toda a economia, da lesão funccional 

de um orgão – não se pode comprehender que um remedio capaz de modificar a 

nutrição geral, 
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capaz de exaltar a intensidade de todas as manifestações de vida do organismo, não faça 

tambem sentir os seus effeitoshygienicos sobre a actividade dos centros nervosos e 

sobre as funcções as mais elevadas do cerebro – não queremos dizer exaltado, mas, ao 

menos, - facilitando o trabalho do orgão dirigente de machina humana.  

--- 

E’ claro, porém, que esta influencia trophica do musculo sobre o cerebro só se poderá 

observar em um individuo que, fazendo sua Educação Physica debaixo das normas 

scientificas, estabeleça um justo equilibrio entre suas funcçõesintelectuaes e physicas, 

sem resvalar para um estado que poderiamos chamar de Parasitismo Muscular – em que 

a predominancia do musculo sobre os demais orgãos desvia uma sommaconsideravel de 

actividade em detrimento de toda a economia, princtpalmente das funcções cerebral e 

genital.  

N’este caso, a força apparente do individuo é, na realidade, uma pobreza, um 

desequilibriophysiologico – pois os orgãos da Nutrição, a principio estimulados pela 

acçãohygienica do exercicio, baquearão mais tarde, pelo excesso de trabalho que são 

obrigados a desenvolver para nutrir o musculo hypertrophiado, para alimentar uma 

enorme massa de tecidos vivos perfeitamente dispensavel e até nociva para o 

organismo.  

Por outro lado, é preciso ter sempre em conta que temperamento athletico herdado não 

equivale, de modo absoluto, a temperamento athletico adquirido pela Educação Physica.  

Se, no primeiro caso, o organismo possúe uma tendencia natural ao desenvolvimento e 

existe uma harmonia perfeita entre o systhema muscular e os orgãos de nutrição – o 

mesmo não acontece no organismo de um individuo de compleição franzina, portador 

de um vicio nutritivo hereditario, individuo que, podendo remediar o seu mal, podendo 

tirar do exercicio moderado um estimulo poderoso para as suas funcçõesvitaes, 

adquirindo assim para o seu organismo condições novas de resistencia – prefere, na sua 

ignorancia, illudir-se a si proprio e si de encontro á natureza, forçando o desvio de uma 

grande parte da nutrição para o systhema muscular, adquirindo d’est’arte, para o seu 

organismo, um parasita perigoso – o Musculo.  

Não é este, absolutamente, o nosso typo de Ath- 
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leta – mas sim o que encara o exerciciophysico como um remedio, e tem sempre em 

vista que todo o remedio, tem a sua dose medicamentosa e a sua dose toxícaAthleta 

perfeito não é o homem embrutecido pelas grandes massas musculares.  

Athletaé o que encara a Educação Physica como um meio seguro de manter uma 

harmonia perfeita de forma e de funcções, ajudando assim o seu organismo no trabalho 

de adaptação ás exigencias da lucta pela vida.  

--- 

São estes, senhores, os dados scientificos em que nos firmamos para fazer a propaganda 

da Educação Physica como base de grandeza de nosso Brazil.  

Consequencia fatal da apathia e da molleza em que temos vivido,ahi estão por toda a 

parte espalhados, n’uma disseminação perigosa para a nossa Nacionalidade, os 

symptomas de um mal terrivel que nos entorpece no resonar estupido de um 

indefferentismo inconsciente e revoltante – E’ o horror ás responsabilidades é o 

desanismo, é a indecisão, é a falta de iniciativa, a incapacidade para o trabalho – 

symptomas que, traduzindo um psychismo achamboado, não são mals que a repercussão 

moral da miseriasomaticaque nos domina – dessa pobreza physica que é a confissão 

dolorosa da nossa fraqueza, a synthese apavorante de todos os nossos males.  

Não vimos aqui pregar o domínio do Musculo sobre o Cerebro – seria imperdoavel 

interpretar d’este modo o esforço formidavel de Bilac.  

Todavia, si bem que a concurrenciaintellectual seja o meio mais commodo e mais 

seguro de lucta pela vida, precisamos reconhecer que, em nossos dias, o homem, para 

ser normal, necessita de qualidades que a leitura e a reflexão não podem de modo 

nenhum desenvolver – taes como a combatividade, o dominio sobre si mesmo, o sangue 

frio diante do perigo, a firmeza de vontade, a resistência á fadiga, qualidades que fazem 

do homem activo o progressista em tempo de paz soldado valoroso na defesa dos ideaes 

de sua Patria, qualidades que só uma Educação Physica, por assim dizer accidentada, 

poderá despertar e desenvolver.  

E’ que, n’uma epoca como a que atravessamos, na qual mais nunca, a Lei d Mais Forte 

traça o mapa das Nações e dirige os destinos do Homem, uma 
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Nação não se faz respeitar pelo que produzem os seus intellectuaes – mas sim pelo que 

póde o seu exercito e pelo que representa a couraça de suas bellonaves...  

E, n’uma epoca como a nossa, que poderá uma Nação, confiada a um exercito de moços 

envelhecidos pelo aconchego criminoso do amor materno exagerado e a uma esquadra 

de guerra guarnecida de “enjoados” e emotivos?...  

Praticamente não poderá nada – porque o patriotismo do fraco sentimentalismo puro – 

sem nenhum valor nos momentos decisivos – um patriotismo timido e <insufficiente> 

porque o fraco tem que ser timido por força.  

Em synthes, senhores: o momento politico internacional não tolera devaneios, - requer 

efficiencia, realidade, movimento, acção, força.  

Atravessamos um periodo em que a lucta se erige como condição de vida e no qual não 

se pode absolutamente enquadrar o Providencialismo criminoso que até hoje nos tem 

dominado.  

Lembremo-nos de que a Grecia dominou o Mundo quando o Musculo dominava a 

Grecia e inauguremos para os futuros responsaveis pela grandeza de nosso Brazil um 

methodopsychosomatico de Educação capaz de fazer de cada individuo não só um 

homem de gabinete, mas principalmente um <bom animal> – isto é, um homem 

combativo, calmo, energico e decidido, capaz de fazer respeitar os seus direitos e os de 

sua Patria, um homem, enfim, capaz de representar, <como homem>, o papel que lhe 

cabe na austera batalha da vida.  

O nosso antiquado systemapedagogico não satisfaz ás exigencias de uma Educação 

Moderna – é preciso que em nossos estabelecimentos de instrução a <media> de 

gymnastica seja colocada, ao fim de cada annolectivo ao lado da <media> de 

Humanidades, aproveitando assim de um modo patriotico e intelligen-uma phase da 

vida em que as impressões do meio, formadoras do caracter, imprimem-se com firmeza, 

influindo grandemente na physionomia moral do futuro homem.  

Por outro lado, somos um paizlittoraneo e no Mar de todos os reconhecem – está o 

futuro do nosso Brazil.  

Assim pois, se o Mar é uma parte integrante de nossa Nacionalidade pois que é n’elle 

que está o futuro de nossa Patria é no Mar que devemos robustecer 
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os nossos mueculose preparar o nosso caracter pois, fazendo-o, aprenderemos ao 

mesmo tempo a conhecer o nosso principal elemento de vida e de progresso.  

- Cada terra com seu uso, cada roca com seu fuso, reza o velho adagio.  

E é uma verdade; o homem é apenas a obra plastica do meio em que vive, da terra em 

que nasceu reflecte no caracter da Natureza que o rodeia, de onde emanaram as 

primeiras vibrações moleculares que pela vez primeira influenciaram o seu cerebro, 

estabelecendo o Pensamento.  

Nada mais natural pois, que o Brazileiroreflicta na sua indole violenta e impulsiva, a 

ardencia do Sol que nos aviventa a impetuosidade do Mar que a Natureza nos deu – o 

que nos torna pouco aptos a praticar como na Inglaterra, na Italia ou na França, 

desportos especialmente creados para o psychismo dos inglezes dos Italianos ou dos 

Francezes.  

Alem disso, as condições de clima d’este recanto de nossa Patria, não permittem, dentro 

dos preceitos de Hygiene – que se pratique, a 26 e 27 gráos a sombra, desportos de 

inverno por execellencia, como, por exemplo, o <foot-ballassociation>.  

Precisamos de uma forma de trabalho perfeitamente adaptavel ao nosso meio e, por 

todos os lados, compativel com a nossa indole.  

Os desportos maritimos satisfazem por completo essas exigencias – e o Brazil precisa 

mais de marinheiros que de soldados...  

E’ portanto pelo Mar inconstante e revolto que devemos, nos preparar para a vida e para 

a Patria, accumulando em nossos corações e em nossos musculos um pouco de sua 

impetuosidade e de sua rudeza, identificando-nos com seus segredos para que não 

tremamos ante sua furia, e robustecendo a alma pelo espectaculo constante do perigo 

para que a idéa da Morte, quando a Patria nos pedir a vida, longe de nos atemorisar, seja 

um <grito de avante para os nossos corações>!  

Desporto cheio de perigos e de imprevistos, a <Canoagem> desenvolve a coragem 

physica, apura o espirito de iniciativa e ensina ao homem tirar partido de tedas as 

situações.  

Para ser remador é preciso ser marinheiro; somente depois de identificado com o Mar, - 

depois de 
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ter aprendido a amal-o na sua grandiosidade e a dominal-o na sua furia, o homem é 

capaz de eonsiderardesporto o que, na verdade, constitue um sacrifício – a 

<Canoagem>.  

E’ preciso ser marinheiro antes de ser remador – o remador, como o marinheiro 

constantemente conhece as aperturas de situações difficeis e então, elle tem que contar 

somente comsigo, com a sua calma e com a sua coragem, e é forçado a comprehender 

que não tem o direito de tremer nem de se dar por vencido, que de sua acção calma e 

reflectida depende muitas vezes não só a sua vida mastambem a de seus companheiros. 

E o que mais se pode exigir de um desporto que é o antidoto seguro da emotividade, - 

que nos enrija e nos prepara para a lucta?  

Nada mais se lhe pode pedir.  

Elle, sim – é que tem o direito de exigir dos Poderes Publicos os meios necessarios e 

imprescindiveis á sua vida benemerita!  

-A’ vós, portanto, - senhores dirigentes de Alagoas- a obrigação de comprehenderdes 

que é impossível constituir-se uma sociedade solida com elementos individuaes mal 

estabelecidos – e á nós, moços do Nordeste – o direito de acompanhar os nossos irmãos 

do Sul na senda luminosa traçada pelo verbo fulgurante de Bilac o direito de exigir dos 

Poderes Publicos um methodo de Educação que nos ensine a amar a nossa Patria, a ser 

fortes, physica e moralmente, e a ter coragem e disciplina quando chega o momento de 

se <ter braço ás armas feito> para a defesa desesperada de nossos idéaes! 


