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A GUISA DE INTRÔITO

Fazer un trabalho de fin de curso, quer tenha carácter

de Tese ou de sinples dissertacão compilativa, não é tarefa fá-

cil.

Para alén da dificuldade de que se reveste a escolha

do tena, a concretizaQão do estudo preferido exige nuito cuida-

do, nuitas preocupacoes e inensa perda de tenpo nuna variadíssi-

na reunião de elenentos, na consulta de nuitas obras focando as-

suntos directa ou indirectanente relacionados con aquele, ben co

no na redacgão e revisão do texto.

Outras dificuldades ainda ben nunerosas, porém de ne-

nor alcance, surgen nornalnente, sendo difícil precisá-las.

Reportando-nos en particular ao caso desta Tese, o pro

blena tona outras proporgoes que não podenos deixar de referir.

Estruturar un trabalho desta envergadura não está den-

tro das possibilidades dun aluno coroo nos, cuja cultura, maleabi

lidade de raciocínio, associagão de ideias e inaginagão, não per-

niten ainda levar a cabo un estudo de tal projecgão.

Foi o Excelentíssino Senhor Director do I.N.E.F., Dou-

tor José João Andresen Leitão que nos propôs colaborarnos con ele

nesta etapa de investigagão científica, que há nuito trazia no

pensanento.

Enbora inicialnente nos nostrássenos un pouco cépticos
a.cerca do real interesse dun estudo deste género para nds,alunos
do I.N.E.F., talvez por não ternos realizado ben toda a sua es-

trutura e finalidade, viénos a entusiasnar-nos progressivanente

e a conpreender a inportância hmana, econ6nica e social da con-

jungão Medicina-Ergononia-Educacão Física, que não pode deixar

indiferentes os especialistas deste últino rano da Ciência, con-

forne fica ben patente neste trabalho.
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A fungão da Educagão Física -

que para muitos se situa

a margen dos verdadeiros problenas - poderá tonar efectivanente

um novo aspecto, benéfico e concreto, útil ao indivíduo e a so-

ciedade.

Apesar desse entusiasno crescente que viemos a nutrir

por este trabalho, não foran raros os nomentos de desânimo por

que passános, aliás perfeitanente enquadrados nas núltiplas con-

tingências de que se pode rodear qualquer estudo con carácter de

investigagão.

Repetidas vezes tivenos a justificada sensagão de que

todo o nosso esforgo não seria coroado de êxito, pois as experi-

ências que constituen o centro desta Tese foran abundantes en e-

ventualidades, que ultrapassaran nesno o plano da sub jectividade,

colocando-nos frente a situacoes que nada tinhan de vago, por nos

criaren dificuldades bem concretas, ben palpáveis.

0 Senhor Doutor Andresen Leitão, con a sua abalizada e

larganente conprovada experiência nas lides da investigagão cien-

tífica, soube senpre indicar-nos o nelhor caninho a seguir para

que fossem resolvidos ou conpensados todos esses inprevistos e

alentar-nos para una naior persistência e continuidade no traba-

lho, que ben necessárias foran para que este estudo atingisse o

seu terno e as conclusoes desejadas fossen alcangadas.

0 trabalho está feito que o nesno é dizer - a nossa "Te

se" é una realidade!

Ao Senhor Doutor Andresen Leitão ficanos a dever toda

a sua orientacão.

Aqui deixanos o testenunho do nosso reconhecimento.

Não querenos terninar sen prineiro registar o nosso a-

gradecinento a algunas pessoas que,de nodo vário ,facilitaran e

contribuiram para a realizagâo das experiências. Em todos os lo-

cais onde tivemos de trabalhar deparámos com auxílio entusiasta.

Não podemos esquecer os seguintes nomes:

Provedor da Misericordia, Dr. Melo e Castro; Chefe do
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Departanento das Apostas Mútuas Desportivas, Dr. Correia da

Fonseca? Chefe de Seccão, Dr. Falcão e restantes funcionários

que Chefia; Professor de Educacão Física Paula Brito; Director

Geral do Ensino Prinário, Dr. José Gones Branco; Inspector Su-

perior; Inspector Correia da Silva; Professor José Branquinhoi

Carlos Alberto Chagas.
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A FINALIDADE DESTE TRABALH0

A Ergononia, a que tanbén podenos chanar ciência do

trabalho, abrangendo os nais variados donínios científ icos(Me-

dicina, Psicologia, Sociologia, Fisiologia, Educacão Física) ,

destina-se essencialnente a estudar o honen no seu neio profis

sional, procurando, através de un canpo de accão de una extraor

dinária e conplexa polivalência, adnptar o trabalho ao indivíduo,

quer nos processos utilizados, na prevencão de eventuais influ-

ências nefastas ou pela criacão de condigoes anbienciais favo-

ráveis, não esquecendo contudo o inportante e inperioso porne-

nor da producão.

Sintetizando direnos que a Ergononia se esforca por

conseguir, o nais ef icientenente possível, não so a adaptagão

do trabalhador a tarefa cono a adaptacão da tarefa ao trabalha-

dor.

Esta nossa"Tese" é nais on contributo para a concreti-

zagão dun estado en que os interesses do trabalhador e do indus-

trial (patrão) ,atin;jan un equilíbrio tanto quanto possível opti-

mo
, e, en que as exigências duna produtividade dinânica se asso-

cien perfeitanente ao respeito pelo honen e pelos seus problenas.

A razâo de ser deste trabalho, o seu carácter hunano e

social, ben cono a sua finalidade e alcance práticos, residen no

facto de, actualmente, a evolugão das condigoes e técnicas do

trabalho, aliadas as crescentes exigências que são impostas a

produtividade, teren deterninado que o honen noderno, na naioria

das suas ocupacoes, se debata contra a instalacão duna FADIGA

que Já perdeu as suas características nitidajnente tissulares "ge

neralizadas, para se acentuar no donínio duna EADIGA nervosa,ne-

lhor dizendo, duma FADIGA especificanente con etiologia intelec-

tual.
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No entanto, não foi s6 no trabalhador que pretendenos a-

veriguar a existência da- FADIGA proveniente de agressoes intelec-

tuais. A FADIGA do estudante, do intelectual, de características

senelhantes a anterior, terá um lugar preponderante neste traba -

lho.

Propuseno-nos estudar oxperimentalmente a evolugão da

FADIGA INTELECTUAL através da influência que sobre ela julganos

ter os exercícios físicos, especialnente organizados para o fin

en vista.

\ excepgão da sua influência sobre a capacidade funcio-

nal geral e o sentinento subjectivo individual, a eficácia daque-

la actividade física, internacionalnente conhecida por GINÁSTICA

DE PAUSA, no que diz respeito ao rendinento do trabalho, parece

não ter sido ainda devidanente estudada e constatada. E neste pon

to que asse.nta a finalidade desta "Tese" - concluir estatistica. -

nente a influência da GINÁSTICA DE PAUSA sobre a evolucâo da FA3I

GA INTELECTUAL.
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0 PR0BLEMA GERAL DA FADIGA

Generalidades; o Sistema Ner

voso autonomo e a FADIGA; alguns as_

pectos endocrinos; sinais de FADI -

GA; o mecanismo de autoregulagão ;

o quadro de "STRESS" e os ciclos se

cundários; o carácter psico-somáti-

co da FADIGA.
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0 PRQBLEMA GERAL DA FADĨGA

Seria utopico tentarmos arquiteotar una definigão de

FADIGA, por mais nunerosos e creditados que fossen os autores

que consultássenos, porque tenos ben presentes os fenonenos he-

terogénios que nela se enquadran, o contraste notável entre a

nitidez da sua percepcão subjectiva e a inpossibilidade de a co

nunicarnos a alguén, a escæsez de sinais objectivos e o carácter

inconpleto e fragnentário que teria uma descrigão de conjunto,

como muito bem refere P. BUGARD (1, pag.
5 ).

Não obstante todas aquelas decisivas realidades, sen-.

pre aparecen autores a procuraren dar una nogão sintética "apro

xinada" de FADIGA, e assin, surge-nos por exenplo LAGRANGE que

nos diz: "A FADIGA no honen são e nornal é una dininuigão do p£

der funcional dos orgãos, provocada por un excesso de trabalho

e aconpanhada duna sensagão caracterizada por sintonas de doen-

ga"f e ainda CHAILLEY-BERT que a define cono "um fenomeno geral

de defesa que se encontra en todos os seres vivos e en todos os

tecidos destes seres; é caracterizada pela dininuigão ou perda

da excitabilidade do tecido ou do orgão sobre o qual se faz sen

tir". tz,YHty
Apesar das nais variadas correntes que existen quanto

a unicidade e síntese da FADIGA, não restam dúvidas, que esta é,

essencialmente e en prineira análise, una perda do poder funcio-

nal, no que aliás traduz una condigão orgânica, fisiologica, lo-

go necessária e con una finalidade ben vincada.

"A FADIGA, cono a dor e a norte, as três ligadas a con

digão hunana, não tên nada de patologico, são fungoes do organis

mo normal, contribuindo para a harmonia e para a boa sequência

da vida, o que não impede de reconhecer e de combater a anonalia

dos seus desvios excessivos, que deterninam no decurso da sua e-
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xistência, o esgotanento, a dor-doenga e a norte acidental do

indivíduo que nâo acabou a sua vida.
"

(2,pag. 13)

E pois considerada cono esta condigão orgânica, que

tenos de conpreender e aceitar a FADIGA, pensando que ten a

sua razão de existir e que é inútil e despropositado idealizar

a sua total aniquilagão, enbora se revista duna certa l6gica a

intengão de desenvolvinento dun certo núnero de circunstâncias

que tornen o organisno nenos propício,não so a instalagão de

deterninado potencial de FADIGA,cono as influências mais ou ne

nos no.civas que pode vir a proporcionar.

Quando conegános a docunentar-nos para a elaboragão

deste trabalho, lenos un capítulo duna obra de P. CAUCHARD,no

qual este fisiologista desenvolvia o assunto en questão, sob

un título que logo nos inpressionou -^FINALIDADE DA FADIGA".

Mas entãô a FADIGA ten una finalidade? pensános.

Enbora a nossa cultura e preparagão sobre estes pro-

blenas nãosejande rnolde a nos permitiremim vasto conhecinento

de todas as facetas sob que poderá ser encarada a FADIGA, o

que já estudános, já ouvinos ou já nos foi ensinado, quer no

canpo generalizado da Fisiologia, quer sobre este assunto en

particular, garante-nos una certa naleabilidade na conpreensão

de deterninados estudos ou ideias intrepretativas daquela con-

digão orgânica.

Talvez nesno pelo nosso deficiente alcance dos pro—

blenas fisiologicos, senpre tínhanos encarado a FADIGA cono un

fenoneno traduzindo una anornaLidade, una inadaptagão ou una

quebra de potencialidades, tocando os linites da patologia,en

nenor ou naior grau,e con diferentes e progressivos escaloes

de consequências. Acostunárano-nos a pensar que a FADIGA so

dizian respeito as situagoes patologicas. Jánais pensáranos

que pudesse haver na FADIGA un fundo de nornalidade, de bená-

fica e necessária reacgão do organisno, con finalidade preventi
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va.

A FADIGA conporta não so a sensagão penosa que aconpa-
nhe o esforgo, nas tanbén os fenonenos de usura e de catabolisno

que se nanifestan durante o esforgo, e os fenonenos anabolicos

gue se lhe seguen (l,pag. 7).

Será, reportando-nos a FADIGA, considerada cono un fac-

tor normal e ao nodo corno o organisno reage, que orientarenos es

te capítulo.

Vanos iniciar a exposigão deste problena, conegando por

citar una sinples conparagão con 0 que se passa no conceito de

DOR„

Para os nédicos e cirurgioes a D0R, na sua finalidade.

apresenta-se cono on flagelo, una anonalia ou un factor de desi-

quilíbrio . e perturbagoes, enquanto que para os fisiologistas não

é* nais do que una fungão útil, que podenos traduzir pela sensagão
que nos leva a não nos aproxinarnoe do fogo, a evitarnos que os

nossos segnentos corporais tenhan anplitudes anomais de novinen-

to, ou a esquivarno-nos ås variadas causas ou factores de agres-

são. Estes dois prisnas de visão, enbora a.parentenente antagonis
tas ou pelo nenos discordantes, na realidade tên pontos de contac

to "porque é a existência duna D0R nornal e útil que torna fatal

una patologia da D0R". (2i1T^-Sv
Esta ideia adapta-se perfeitanente ao problena da FADI-

GA.

"On organisno vivendo infatigável estaria condenado a

desaparecer esgotado e lesado pelo esforgo". É contra esta even-

tualidade que age a FADIGA, cono una reacgão de alarne, de prevoc,

gão, provocando 0 desencadeanento de processos reequilibrantes e-

xigidos pelas consequências "do funcionanento e da inpossibilidv-.

de,quer da célula quer da circulagão, en asseguraren un equilíbrio

que foi perturbado pela actividade.
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Aqueles ijrocessos verifican-se autonaticanente e são

representados por uua autoregulagão protectora, que evita a in-

toxicagão e o desgaste da célula, assin cono o agravanento da

situagão criada pela usura.

Não há dúvida que esta ideia de nornalidade não pode

ser encarada dun rnodo genérico e global-. Tenos de adnitir e con

siderar a outra "face" que o problena nos apresenta - a FADIGA

patologica.

Uha diferenga nítida existe, separando a FADIGA nornal

da patologica. Aquela, enbora tenda para esta, por una transigão

gradual e quase insensível, ten na sua reversibilidade relativa-

nente rápida, no facto de não desiquilibrar de naneira intensa,

nen o orgão nen o organisno, e na propriedade de incitá-los ao

repouso, as particularidades que a diferencian visivelnente da

FADIGA patologica.

_É pois na reversibilidade da nanifestagâo passageira

de dininuigão ou inaptidão funcional, que encontranos na FADIGA

"un processo biologico", "una propriedade da natária viva".

Desejanos deixar ben expressa a ideia de que a FADIGA

tanto pode ser considerada como una reacggo fisiol6gica corrigí-

vel pelo repouso ou cono uc: estado patologico, diflcilnente re-

versível,

Vejanos cono se processa e donde provén esta autoregu-

lagão que a FADIGA provoca, e não s6 a FADIGA cono qualquer qua-

dro de "STRESS". Cabe aqui fazer una breve referência de distin-

gão,enJcre osdois conceitos enpregados - FADIGA e"STRESS". Quer un

quer outro traduzen un desiquilíbrio da honeostase funcional,con

pensado por factores nervosos e endocrinos. A FADIGA ten un si-

gnificado nais restrito. ~Ê un "STRESS", todaíia nen todos os es-

tados de "STRESS" são estados de FADIGA. Ap "STRESS" assiste um

carácter mais generalizado, sendo consequência de todo e qualquer

agressor externo ( "stressor") , agindo física, mecânica, elétrica
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ou até nesno psicologicanente.

Devido ao estado de dininuigão do poder funcional dos

orgãos, que un sonatorio de agressoes nenores pode deterninar ,pro

cessa-se aquela auto regulagão, enanada do centro nervoso espe
-

cialnente sensível as substâncias produzidas durante a evolugão
da FADIGA - o HIP0TÁLAM0 e, no plano endocrino, a glândula de se

cregão interna - a SUPRA-RENAL.

Segundo nos diz BUGARD no decorrer desses processos o

funcionanento celular é dininuido e frenado, sendo a célula qua-

se que forgada a claudicagão das suas fungoes, o que lhe perniti

rá a necessária desintoxicagão. Por outro lado os produtos toxi-

cos provenientes do trabalho celular vão prcvocar, pelas suas

propriedades fisiologicas^un acr6scino de actividade das fungoes

respiratoria e circulatoria, que contribui,en larga escala, para

a recuperagão e correcgão do estado funcional que a FADIGA não

s6 representa cono denuncia.

Venos portanto que o trabalho,a actividade,dá origen,

cono consequência da sua frequência ou intensidade, a un estado

de FADIGA a que se segue o autonatisno regulador, já referido,
estinulado pelas substâncias provenientes daquele "sentinento

subjectivo". A autoregulagão, por sua vez, favorece a recupera-

gão das capacidades de trabalho.

Há portanto una certa relagão, traduzida por uma apa-

rente dificuldade de distingão entre os conceitos de TRABALH0 e

FADIGA. Na realidade aquele não produz FADIGA e esta, por seu la

do, ainda que indirectarnente, não garante o TRABALH0?

No entanto não podemos deixar de encarar o papel das

substâncias produzidas durante a FADIGA, dum modo duplo e anta-

gonico - correctivo ou intoxicante. - dependendo do grau de inten

sidade daquela. Esquenaticanente poderenos sintetizar o exposto

da seguinte naneira:
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^AUTOREGULAQÃO

TRABALHO PRODUTOS TÚXICOS

\-^ FADIGA

-

para o caso en que se verifica una acgão correctiva;

ou então

^
— + FADIGA

- TRABALHO PRODUTOS TÚXICOS

TRABALHO

^^^^FADIGA

- no caso de haver acgão intoxicante,

Sobre este aspecto vejanos o que nos diz CAUCHARD ao

iniciar a sua obra "LA FATIGUE" (2): "A FADIGA, essa sã FADIGA

do esforgo físico,que leva ao ben desejado repouso, ao sono re-

parador, pode tornar-nos doentes, se ultrapassárnos as nossas

forgas num exercício bastante intenso, sobretudo se não estanos

a ele habituadoô ou não estanos treinados, deterninando : depaupe

ranento, febre, perturbagoes variadas ou esgotanento, quer acto

inediato, quer nas horas e dias que se seguirem."

A morte do corredor da Maratona mostra-nos as conse-

quências extremas, resultado patologico dun excesso de FADIGA

o

J
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que a sensagão nornal tinha por fungão evitar, advertindo-nos,

Se todos os dias, conscientenente ou não, atigirjlnos

ou ultrapassarnos o linite das nossas forgas, a FADIGA apresen-

tar-se-á de nodo diferente, o da FADIGA excessiva ( "surmdhage^
que vai, insensível e progressivanente, perturbar todas as fun—

goes orgânicas e o psiquismo.
"

NOĨA - Querenos elucidar que o português

Francisco Lázaro, a que o autor se deve re

ferir não norreu de FADIGA, cono nais tarde

foi constatado en autopsia realizada na Suc

cia, nas por se ter revestido duma camada

de substância isoladora, que nâo Ihe perni-

tiu a sudagão necessária durante os 42,195

kn.da prova e lhe ocasionou uma impo^bante

elevagão de tenperatura.

Quanto ao estudo que nos proponos fazer sobre os cen-

tros reequilibrantes honeostáticos, já referidos, interessa-nos

particularnente a parte do sistena aervoso denominado aut6nomo,

pela sua fungão primordial sobre a FADIGA considerada como um

caso particular do estado shock (como uma "resposta post-agres-

siva menor") .

"A fungão do sistena autonomo é evidente nos estados

de urgência e na FADIGA, isto é, nas circunstâncias que afectam

o estado de repouso e que tendem para as ruturas do equilíbrio

geral, provando a capacidade reaccional de conjunto do organis-

mo".

"Os memoráveis trabalhos da escola de CANNON mostraran
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que toda a agressão inplica una modificagão não específica,brus

ca e intensa, do equilíbrio nervoso e humoral; qualquer que se-

ja a causa agressiva aparecem variagoes do tonus neurovegetati"

vo e da constituigão do meio interior, cu_ja homeostasia se en-

contra bruscamente perturbada (BUGARD)".A não especificidade des

ta resposta foi constatada sobejamente em trabalhos de diversos

autores como CANNON, que estudou as reacgoes do organismo a emo

gão; HOFF, que estudou a hiper-actividade neuro-vegetativa apos

injecgão de ar nos ventrículos cerebrais; LERICHE, cujos traba-

lhos neste aspecto incidiram particularmente sobre a doengapos^

-operatoria e o shock traumático, e muitos outros.

£. sobre as repercussoes daquela agressão atingindo os

tecidos e fungoes orgânicas,que o sistema nervoso autonomo vai

actuar, como uma das vias eferentes mais importantes do HIPOTÁ-

LAMO.

"0 sistema nervoso autonomo possui centros não sbmen-

te no diencéfalo, mas no bolbo, nos pedúnculos cerebrais e no

nesencéfalo; existen ainda zonas de representagão autonoma nos

núcleos cinzentos centrais (corpos estriados) e no cortex cere-

bral. Finalmente o sistema neuro-vegetativo ê integrado num ver

dadeiro' complexo onde a emogão se propaga desde os centros ner-

vosos superiores até a intimidade da vida celular e dos metabo-

lisnos." (^t^-78)
Temos de considerar como divisão importante do siste-

na autonono, os sistenas orto e parasimpático. As fibras eferen

tes do primeiro, derivando do sistema central, da medula-esioin

nal, localizan-seem toda a extensão dos segmentos dorsais e ao

nível dos três primeiros segmentos lombares. Por seu lado o sis
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tema parasimpático tem a sua origem nos nervos cranianos, no ter

ceiro ou nervo ocular-motor, sétimo ou facial, nono ou glosso-

faríngeo e décimo ou vago, o que forna o parasinpático craniano,

e ainda no segundo , terceiro e quarto segnentos sagrados.

0 parasinpático ten una acgão topográfica precisa por

que ocasiona a transnissão do influxo nervoso,nesno nas vísceras

as quais este se destina; assin não acontece con o ortosinpáti-

co que, ao originar a sinapse a una certa distância do orgão e-

fector a que se destina o influxo, provoca lbgicanente una res-

posta nuito nais difusa do que as que provên do parasimpático.

As sinapses com origen nos prolonganentos cilindro-áxicos sin-

páticos, são garantidas por substâncias segregadas na medula su-

pra renal (nediadores quínicos).

Os dois sistenas de que viuos falando, por antagonis-

no ou jungão dos seus efeitos, conpleton-se.

0 parasinpático é o x;rineiro sistena que aparece na

filogénese. Age no sentido da conservagão, da nanutengão e do a-

nabolisno, regulando a digestão, a absorgão e a elininagão dos

aliuentos, o retardanento do funcionanento cardíaco e a dininui-

g_ão da sua energia contráctil. 0 ortosmpático, ^elo contrário,

de aparecinento rnais recente naquela evolugão, é o factor essen-

cial na honeostasia dos naníferos honeotérnicos. £_ un nobiliza-

dor rápido da energia que age no sentido do catabolisno, da a-

celeragão cardíaca e da activagão dos processos respiratorios;

duna maneira geral, é o sistena de urgência, das respostas acti

vas a agressão"; (l,pag.77). Referindo-nos nais particularnente

ao problena que estanos a estudar - a FADIGA - cono "resposta

post-agressiva nenor", verifica-se una acentuada acgão no sis-

tena autonono sobre todos os estados daquela, noneadanente, so-

bre as suas fornas de etiologia nais frequente: a FADIGA nuscu-

lar e a FADIGA nervosa.

No esforgo nuscular, responsável por una FADIGA de ti-
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po agudo, estado fisiologico reversível, que é recuperável pelo

repouso, e que se aproxina da reacgão de alarne do "SINDROMA GE

RAL DE ADAPTAgÃO" (SELYE), "o sinpático nobiliza os substractos

inediatamente utilizáveis e desempenha uma fungão essoncial nas

adaptagoes respiratorias, provocando a aceleragão destes fenome-

nos, quer ao nível dos sistenas cardio-vascular e pulmonar, quer

na intimidade do metabolismo celular. No decurso do estado anab<5

lico da FADIGA, o parasimpático age de modo inverso, concorrendc

para a recuperagão e arnazenanento dos substractos (l,pag,77).

Falámos atrás que o sistena autonomo, quer no sinpáti-

co, cujas sinapses terninais se verifican sen contacto com o or-

gão efector, quer no parasimpático em que se verifica um contac-

to directo nas sinapses, agia mediante a acgão de mediadores quí

micos. Actualmente admite-se que enbora a adrenalina e noradrena

lina desenpenhen essas fungoes naquelas partes do sistena de que

nos estanos a ocupar, ê a últina que ten grande predonínio nas

fungoes de nediador do sinpático. Esta conclusão foi nostradapor

VON EULER e ELMADJIAN. Constataran .que a leucotonia dupla das

glândulas supra-renais deterninava un desaparecinento quase total

da adrenalina na urina, enquanto a taxa de noradrenalina uriná-

ria continuava normal, prosseguindo no seu ritmo de elininagão.

Concluiu-se portanto que ao passo que a adrenalina era de origen

nitidanente supra-renal, a noradrenalina excretada x^ovinha, en

larga escala das terminagoes nervosas sinpáticas de que 6, como

já dissenos, o nediador quínico quase que exclusivo. A medula su

pra-renal donde provêm estes produtos contém normalmente dez ve-

zes mais adrenalina que noradrenalina.

As duas secregoes em questão têm comandos encefálicos

diferentes, qualquer deles localizado no HIPOTALAMO, embora em

regioes distintas deste.

Estas substâncias (catecolaminas) ,
eliminadas dum modo

"ãctivô" pela urina, têm sido' bbjecto de investigagoes recentes,
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versando a influência do sistema nervoso autonomo no esforgo mus-

cular e na consequente FADIGA, ben cono na "notivagão" psicologi-

ca do indivíduo. Rcúnen todos estes trabalhos, cujo principal per

cursor ê VON EULER,elenentos contribuindo para a sinbiose psico-

-sonática e interpretagão globalística da FADIGA.

Gontinuando a oncarar a evidcnte e inportante acgão do

sistema autonono na FADIGA, focarenos as experiencias de VON EU-

LER e ELMADJIAN, que inciden particularnente sobre o estudo espo-

cífico da acgão dos meliadores químicos.

"Contrariaioente ao mediador do parasimpático -a acetil-

colina- bi'drolizada e inactivada "in situ"
,
as subtâncias sirnpá-

tico-efectoras, segregadas pelas fibras adrenérgicas e p.elo cor-

tex supra-renal, são excretadas, por um lado sob forma activa e

não catabolisada, e por outro sob forma inactiva nas urinas. "(I,p8l)

Estas substâncias efectoras do sistema ortosin±.ático , já

referidas anteriormente, tên uma acgão tríplice no estudo da FADI

GA:

1 - Porque intervêm na estimulagão da hipofise e do cor

tex supra-renal, cujo pa^.el na FADIGA abordaremos mais adiante;

2 - Inversanente, o "stress" e a FADIGA poden introdu -

zir nodificagoes na biosíntese e no netabolismo das catecolaminas.

3 - Como já referinos, a adrcnalina;principalmente ori-

ginada na medula supra-renal,-e a noradrenalina, que constitui por

excelência o mediador quínico do simpático, têm comportamentos di-

ferenciados no"stress" e na FADIGA, podendo mesmo ser consideradas

na motivagão psicologica do indivíduo.

Conforme constatagoes de LONG e FRY, o aumento de secra

gão da hornona adreno-cortico-tr6fica, correntemente designada v



- 18 -

la abreviatura AGTH, libertada pela hipofise, corresponde a de-

terninado estado do sistena nervoso autonono en que se verifica

un acréscino da produgão da adrenalina. Não quer isto dizer que

esta substância seja inteiranente responsável pelo aparecinento

daquela hornona, nas no "stress" e na FADIGA, não há dúvida de

que essa correspondência ê altanente significativa.

Nos seus trabalhos sobre este assunto, VO.N EULER^- nos

trou,que as quantidades de catecolaninas na veia supra-renal au

nentan por acgão excitante de agressoes, ou por estínulo ao hip£

tálano.

EULER nediu tanbén os nediadores sinpáticos apareci
-

dos na urina con as três seguintes finalidades:

- deterninar a excregao urinária daqueles produtos

durante agressoes de carácter diferenciado (trabalho muscular,

hipoglioémia, actividade do aviador e diversos "stress" médicos)

- calcular a rclagão entre a excregão e a administra-

gão de quantidades conhecidas de adrenalina e noradrenalina

-

e, estabelecer, ©orrelagoes entre estes dois tipos de

experiências a fim de ter uma medida objectiva da resposta autd

noma ao "stress".

É de destacar, em face dos resultados das experiências

de VON EULER, a notável acgão "stressante" da FADIGA nuscular,

com a elevada eliminagão dos produtos em referência.

Torna-se necessário frisar bem, que .não é prbpriamen-

te o esforgo muscular que aumenta a produgão das catecolaninas,

nas a FADIGA.

Diversos autores tinhan já feito esta referência que

EULER veio a confirnar.

,rNo indivíduo treinado, a excregão de adrenalina e no-

radrenalina não aunentan verdadeiranente senão para un esforgo

inportante (correspondente a un consuno de oxigénio superior a

4 l./minuto). No indivíduo nSo treinado, as catecolaninas apa-
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recen con a FADIGA nesno se o esforgo for nenor" (l,pag,83)

Verificou EULER que a adrenalina aunenta con a ansie-

dade do aviador no decurso da aprendizagen. E ainda, que as du-

as catecolaninas sofren un acréscimo nas provas desportivas, en-

quanto que no shock cirúrgico aumenta mais a noradrenalina,

Por seu lado ELMADJIAN conseguiu estudar de modo bas-

tante incisivo, a intervengão do sistema autonomo, nomeadamente

na FADIGA física e de- tensão emocional. Para isto fez experiên

cias utilizando o teste de tolerância a insulina, provocando un

estado de franca tensão enocional nos indivíduos que desconhe^

ciam a finalidade da prova, o que determinava um nítido^ aumento

das catecolaminas urinárias. Nos que estavam familiarizados com

c teste, aquelas substâncias apareciam na urina em percentagens

normais.

Fez ainda ELMADJIAN diversos trabalhos em que estudou

a acgão da prática de diversos desportos, assim como dos diferen

tes lugares duma equipa, e da tensão psíquica do espectador , so-

bre a produgão dos mediadores a que nos vimos a reportar.

Concluiu ELMADJIAN que as duas catecolaminas se elevan

para os lugares duna equipa que apresentan a tensão enocional

nais elevada. E o caso de un guarda-redes de qualquer nodalida-

de desportiva, nais flagrantenente para o o.quei en patins, que

nuito enbora tenha un desgaste físico pequeno en relagão aos res

tantes colegas de equipa, desenvolve un esforgo de atengão apre-

ciáyeL

Cono conclusão dus trabalhos deste autor, tenos ainda

que o "aunento da noradrenalina s6 corresponde aos estados eno-

cionais de carácter activo ou nesno agressivo, ao passo que o

aunento de adrenalina so se verifica a par de estados passivos

de situagoes de ansiedade." ( 4, Y%
*
y
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0 trabalho nuscular quando não provooa unareacgâo emotiva,

não acarreta senão un aunento noderado da noradrenalma.

Há portanto una unifornidade nas conclusoes conseguidas

por ambos os investigadores que temos vindo a referir.

A emogão, com os seus diversos aspectos, repercute-se

de modo bem diferenciado sobre as reacgoes de adrenalina ou nora-

drenalina, diferenciagão essa proveniente da sua qualidade, do seu

carácter activo ou passivo, assim como da direcgão em que se pro-

jecta. Encontram-sc aqui as nogoes de comportamento e motivagão

psicologica, já bastante citadas por P. BUGARD (1).

"Ainda que a FADIGA seja de experiência puramente pes-

soal e um factor intransmissível, pode proporcionar-se,apesar dis-

so, a medigoes quantitativas" (l,pag.87).

Esta ideia tem um alcance considerável; sabe-se que a

mesna tarefa, executada por indivíduos válidos e aparentenente se

nelhantes, pode dar origen a estados enocionais conpletanente di-

ferentes, segundo o grau de treino e os factores de notivagão pes

soais.

"Nos neios industrial e nilitar, onde há tendência, por

vezes, para todos os indivíduos seren encarados do nesno nodo, e

para Lhes nanda#wexecutar tarefas unifornes, ê do nais alto inte-

resse poder dispor de técnicas biologicas que pernitan objectivar

a tens^o enocional e o "dispêndio nervoso", nuito variáveis, de in

divíduc para indivíduo. 0 grau de tensão psicol6gica pode fazer va

riar as catecolaninas urinárias, na proporgão de 1 para 10."(l,p87)

A fungão que os nediadores do sinpático parecen desempe-

nhar na e^timulagão do sistema endocrino, estabelece a ligagão en

tre dois iermos do mecanismo íntimo da FADIGA - o psíquico e o so-

mático. Es'ie papel da adrenalina e da noradrenalina como mediado-

res entre o hipotálano (sistena nervoso central) e a hip6fise (sis

tena endocri^o), parece não ser ideia aceite por todos os autores,

nomo vereno s ^,d iant e .
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Por seu lado a parte periférica das glândulas supra-

-renais, o cortex, segrega as hornonas denoninadas glicocorti-
coides ou nineral-^orticoides (cortisona, hidrocortisona, ald£

esterona) ,nediante a acgão da hornona adreno-cortico-trofica

(ACTH), segregada pela hipofise,

"Enbora a adrenalina possa en certos casos exercer un

efeito estinulante directo sobre a secregão hipofisária da ACTH,

una intíevengão hipotalânica parece necessária., Actualnente exis

ten várias concepgoes diferentes sobre a activagão do sector cor

ticotr6fico da hipofise no "stress". Constituen una cadeia capi-

tal de ligagão dos fen6nenos nervosos, aut6nonos e endocrínicos,

que são inerentes a FADIGA "(l,pag,88),

Os centros hipotalânicos int»evên nos conandos do sec-

tor corticotrof ico da hipofise, cono é* denonstrado através de vá

rios tipos de experiências, que não interessa aqui referir.

Presentenente, nediante os trabalhos de SAFFRAN e de

GUILLEMIN adnite-se a existência duna secregãd hipotalânica,res-

ponsável pela estimulagão da hipofise anterior, onde é produzida

a ACTH. Aquele produto ê denominado "corticotrophin-releasing

factor", "ACTH-realising factor" ou simplesmente CRF,

Postas todas essas consideragoes, em que procurámos

realgar a necessidade do estudo do sistema nervoso autonono para

a interpretagão da FADIGA, e depois de já ternos abordado algo

que interessa ao plano endocrínico, especialnente sobre a HIPO-

FISE e sobie as substâncias de origen supra-renal, reportar-nos-

-enos^con naior pornenor. as fungoes desta e'ben assin a FADIGA

encarada no donínio da Endocrinologia (aegundo P, BUGARD) .

A insuficiência da supra-renal é caracterizada por una

intensa fatigabilidade (doenga de Addison)y e o aninal sujeito ex-

perinentalnente a ablagão total daqueles orgãos internos, apre-

senta una resistência ao esforgo bastante dininuta,

As relagoes entre a supra-renal e a FADIGA parecen e-
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videntes a primeira vista, mas quando abordadas com detalhe, a-

presentam-se de difícil interpretagão.

E na acgão dos corticoides e na inportância destes du

rante o SINDROMA GERAL DE ADAPTAgÃO (SELYE) , que reside o papel

decisivo daquela glândula na evolugão da FADIGA,

Sen entrarnos na bioquínica e na fisiologia porneno-

rizadaî dos cortic6ides, citarenos dois aspectos inportantes das

fungoes do cortex supra-renal, quc se d.irigen particularnente å

FADIGA considerada cono uma reacgão oscilante.

1-0 cortex supra-renal é fisiolbgicanente capaz de

segregar hornonas ou grupos de hornonas que tên efeitos netabo-

licos antagonistas:

a) no que diz respeito ao netabolisno proteico-

-os glico-corticoides, factores de neo-glicogénese, são catabo-

lizantes das proteínas, noneadanente das dos músculos e dos os-

sos, sendo o nais representativo o cortisol. Pelo contrário,os

andrdgenos, anabolisantes das proteínas, são construtores de n£

léculas proteicas, quer ao nível da estrutura 6ssea ou da estru

tura nuscular; esta nogão aplica-se a clínica onde se atribui o

aspecto atlético aos indivíduos hiperandrogénicosi

b) no netabolisno dos ioes sodio e potássio, exis-

ten nineral-cortic6ides excretores de potássio e retentores de

s6dio, cujo tipo ê a aldosterona. Outros nineral-corticoides co

no a hornona diurética para o sodio (ou SEF) terão un efeito o-

posto, pronovendo a excregão daquele^ ,

c) a corticostørona con una acgão idêntica "k aldos

teronasobre o potássio, não retém.o sodio.

A acgãoonineral tr6fica dos c.ortic6ides é conplexa e

nela intervem não sbmente a natureza química da hormona, mas

ainda a nogão de "dose". Está estreitamente ligada ^.s restantes

acgoes metabolicas dessas hornonas,

Diz-nos ainda BUGARD sobre este primeiro aspecto,re-
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forgando o que vinos a descrever, que o cortex supra-renal é ca-

paz de segregar no indivíduo norrnal, en presenga de situagoes ur

gentes, noneadanente no "stress" e na FADIGA, considerados cono

reacgoes sinultâneanente adaptadoras ( ern que o organisno deve fa

zer face a una agressão) e oscilantes (isto é, evoluindo apos as

vagas antagonistas) , hornonas de acgoes netabolicas opostas nas

adequadas as exigências do nonento.

Este ponto de vista adapta-se ben ao conceito larganen

te desenvolvido por SELYE no S.G.A.

2-0 segundo aspecto da fisio-patologia do cortex su-

pra-renal é,en suna, corolário do precedente:

- en condigoes nornais os corticoides de acgão antago-

nista, nantên-se en estado de equilíbrio. Pelo contrário, no de-

curso do"stress" ou da FADIGA assiste-se a un desregulanento do

equilíbrio norual, aparecendo un novo estado de equilíbrio pato-

logico, característico da situagão.

A FADĨGA pode ser considerada cono una reacgão fisiolo-

gica corrigível pelo repouso, ou cono un estado patologico difl-

cilnente rever6Ível.

A FADIGA fisiologica e a reacgão anabolica e reparado-

ra que se lhe segue, reclana>»ja sucessão harnoniosa da secregão

de horuonas corticoides, ben adaptadas as reacgoes sucessivas e

antagonistas, do organisno.

No decurso do esforgo, este exige substractos inedia-

tanante utilizáveis^ e os glicocorticoides participan no forneci-

nento dos glúcidos e ácidos gordos provenientes das proteínas.

Durante o período de repouso e de anabolisno fisiolo-

gico, os protidos ajiabolizantes contribuen para a resíntese das

proteínas utilizadas.

A FADIGA patologica apresenta-se pelo contrário sob uu

aspecto conpletanenta diferente. É verdadeiranente una doenga na

nedida en que se caracteriza pelo desregulanento do equilíbrio
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nornal entre as secregoes hornonais antagonistas,e que este des-

regulanento ê autonantido.

A FADIGA encarada a luz da Endccrinologia dá-nos una

ideia,relativauente precisa, da subtil e quase inperceptível

passagen do nornal para o patologico.

Neste capítulo en que estanos a abordar a FADIGA, de

um modo generalizado, diremos alguLia coisa sobre as provas mais

evidentes da sua instalagão.

Em primeira análise, temos o aparecimento na urina,

de ureia, ácido úrico, uropepsina, albumina, e ainda substân-

cias de origem supra-renal, os 17 cortico-esteroides, que carac

terizam este estado de diminuigâo do poder funcional geral.

Temos também como indicativo de FADIGA, a queda do nú

mero de globulos brancos, de carácter linfático, no sangue peri

férico, nomeadamente de eflsinofilos. A queda destes varia na ra

zão directa da intensidade da agressão. Este processo constitui

a prova de THORN, um dos mais conhecidos testes de fadiga.

"A adrenalina provoca um visível abaixanento da taxa

dos eosinofilos, nas não deternina un aunento da percentagen

dos 17 cortico-esteroides na excregão urinária, o que parece

provar que não é aquela substância o factor de activagão nais

inportante da secregão da ACTH (hipofise). A noradrenalina é

ainda nenos activa neste ponto.

A resposta eosinofila ao "stress" fatigante está pois

sob a dependência simultânea da secregão da ACTH e das cateco-

laminas.

Por outro lado, a experimentagâo mostrou que a presen

ga da medula supra-renal não é necessária, para assegurar a se-

cregão da ACTH no decurso do "stress" emotivo" (l,pag.88).

- 0 MECANISMO DE AUTO-REGULAgÃO PROPRIAMENTE DITO

Apos a condugão da agressão ao cérebro pelos nervos
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pnt on mmnvnp sensitivos, a mesma é integrada no HIPOTÁLAMO, por

acgão de neuronios intercalares, e daqui comega a estimulagão r_e

ferida da CRF, até a libertagão de cortico-ester6ides pelo cor-

tex supra-renal.

Há uma acgão directa do HIPOTÁLAMO sobre a medula supra

-renal, com libertagão imediata de adrenalina (também chanada hor-

nona de conbate)e noradrenalina, que vão provocr fenonenos sinpa

tico-tonicos nos orgSos, cono resposta rápida e urgente h acgão a

gressiva.

Estes fenonenos já foran citados quando falános no noclo

couo se objectivava a autoregulagão deterninada por qualquer acti

vidade fatigante.

Conpletando o ciclo iniciado na agressão, direnos que

os glicocorticoides libertados (cortisona, hidrocortisona, aldos-

terona, etc), nercê da oxidagão das hornonas supra-renais nedula

res (adrenalina, principalnente, e noradrenalina) ,
vão também o-

riginar mecanismos anti-agressores.

Contudo se este quadro fosse so assin a resposta acaba-

va con a acgão anti-agressora. Os glicocorticoides através dos

seus efeitos centrais restabelecen a excitagão no HIPOTÁLAMO . Quer

dizer, excitan e conservan o circuito;de naneira a que esta acgão

anti-agressora^, não deixe de se verificar.

Todo este ciclo, que é classicanente conhecido por SIN-

DROĨÆA GERAL DE ADAPTAQÃO, a que poderenos chanar tanbén principal.

foi apresentado por H. SELYE, nas, recentenente, o Dr. ANDRESEN

LEITÃO conpletou-o, sugerindo e provando a existência de ciclos

secundários, por internédio do estudo do netabolisno da Histani-

na, considerada cono una secregão localizada dos orgãos sobre os

quais tenhan actuado as hornonas libertadas pelo cortex supra-re-

nal, os ninero-corticoides e os gluco- corticoides.

Enbora esta ideia do referido Autor já tenha sido .apre-

sent'ada, ha poucos anos, nuu trabalho de fin de curso deste Ins-
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tituto, julgámos oportuno tornar a abordar o assunto, ainda que

de modo bastante superficial.

0 Dr. ANDRESEN LEITÃO embora considere claro o esquo-

ma geral de SELYE, atribu±-lhe um carácter incompleto quanto ao

mecanismo íntiino do seu desencadeamento, Para o seu estudo to-

mou como ponto de partida a acgão dos metabolitos libertados,

que ocasionam ciclos secundários sobreponíveis ao principal e

que o intensificam,

Nessa mesma altura (1954), além dalléstamina admitiu

a existência de outros produtos com influência semelhante h. do

composto que foi o oentro do seu trabalho, como sejam, a acetil

colina, o ADP, o ATP, a calicreína e a heparina.

0 conceito citado ficou sobegamente provado com a es-

tamina, em situagoes com carácter toxico.

Diz-nos ainda o investigador em causa, que também o

simples aparecimento do SGA, ao libertar hornonas, vai proporcio

nar por intermédio destas a libertagão da histaaina para o plas

ma.

Além deste aspecto, que representa a acgão reaccional

do organismo perante factores agressores a sua honeostasia, va-

mos referir-nos h. localizagâo do fenomeno no tempo,

0 gráfico seguinte traduz bem o que na realidade se

passa.

IHDWlT>UO NORMAL

RWCCÍO FEKíOOO "DE ?EK»0t>O T>E

'L WSiSTErrciA FADí^A
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Apos a reacgão de alarne, que se passa inediatanente

depois da agressão, tenos o período de resistência, cuja duragac

é nuito variável e contingente, dependendo de núltiplas circuns-

tâncias. Ultrapassadas as possibilidades do organismo^ em perma-

necer no período de resistência, estamos em face da FADIGA, PA -

TOLdGICA 0 gráfico anterior pode apresentar um aspecto ondulan

te> determinado por contra-reacgoes provenientes de libertagoes

de hormonas corticostr6ides.

Um dos aspectos bastante importante no período de re-

sistência, motivando o seu aparecimento^até mesmo durante a FA-

DIGA, é a influência dos factores psicologicos (vontade forte,

estímulos, preparagão psíquica, etc);

Sobre este ponto, directamente relacionadQ com o ciclo

de SELYE e também a completá-lo,referiremos outra ideia do Dr.

ANDRESEN LEITÃO, ainda não publicada,mas que nos expôs como co-

municagão verbal.

Admite aquele Autor que os factores psicologicos podem

ainda ter acgão decisiva no aparecimento ou continuidade do ciclo

geral de SELYE.

Depois de todas estao consideragoes, julgamos que con-

seguimos esclarecer um pouco do conceito actual de FADIGA, em cu

jo estudo não podemos esquecer "a multiplicidade das vias humo-

rais, nervosas e neuro-humorais, que concorrem para o funcionamen

to do eixo HIPÚFISE-SUPRA-RENAL, responsável pelos fenomenos pri

mordiais de conservagão da homeostasia e da vida, tais como as

agressoes e a propria FADIGA.
"
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A VIDA MODERNA - FACTOR DE FADĨGA

E A EDUCACÃO FĨSĨCA

Depois de termos feito um breve e generalizado estudo

sobre a FADIGA, tentaremos desenvolver o tema em epígrafe para

que, em face do modo como s^ encontra organizada a vida actual,

possamos compreender as responsabilidades e finalidades da Edu-

cagão Física como factor de primordial importância em diversos

ramos daquela.

Não há dúvida de que a VIDA MODERNA se desenvolve em

condigoes ambienciais verdadeiramente desfavoráveis e incapazes

de permitirem ao homen de todas as camadas sociais, uma plena

satisfagão dos seus interesses, potencialidades e ideais.

0 problema é bastante complexo, e por isso mesmo vauos

abordá-lo apenas até åquele ponto que julganos estar a alturade

compreender e defender concreta e construtivamente. Dizemos is~

to porque entendemos que o assunto se encontra projectado para

as altas esferas da Política, que não é nossa intengão abordar

neste trabalho de âmbito puranente escolar e profissional.

As condigôes em que o homem moderno vive, deterninan.

ate-lhe um género de vida altanente nocivo, con graves repercus-

soes funcionais, nomeadanente psico-fisiologicas e norais.

0 Século XX, a época do autonovel, dos jactos, da e-

nergia nuclear ,gerando uu inquietante e acelerado ritno de vida-

originou consequenteuente uu certo núnero de factores, necessá-

rios nas indese jáveis, que levan o indivíduo a una penosa luta

para conseguir os neios que lhe garantan quer a pr6pria subsis-

tência quer a dos que, por variados caprichos do destino, se en

contren sob a sua responsabilidade.

0 caso difusa-se, enbora de nodo ben diferenciado, a

todas as craveiras sociais, nas não há dúvida, de que são as
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classes nenos previlegiadas que se debatem contra uma imensida-

de de problemas e contrariedades, que têm como consequência uma

vida difícil e talvez até mesmo, por vezes, insuportável. Exage_

raremos se afirmarmos que, cada dia que passa, constitui, para

aquelas parcelas da nossa sociedade, uma vitoria não so sobre o

desiquilĩbrio econ6mico e social, cono sobre as condigoes que

lhes impoe o século em que vivem?

Todas estas consideragoes que fizemos, dum modo inpre

ciso e generalizado, permitem-nos já vislumbrar o que se vai pas

sando no mundo moderno^e compreender toda a actualidade da FADI-

GA, como resultado duna série interninável de agressoes.

É a FADIGA dos transportes, das ocupagoes caseiras,de

tc.das as fontes de enogão ou incerteza^ côno sejan os problemas

sexuais, saúde das criangas, o seu futuro, preocupagoes políti-

cas ou religiosas, situagão internacional, condigão profissional

incompatível com a dignidade humana, preocupagão de acumulagão

de actividades remuneradas suficientes para cobrir a economia fa

miliar, doengas, etc, etc Até as pr6prias distracgoes são fac-

tores fatigantes, por vezes. Basta considerar-se o caso que se

passa cou enorne percentagen de indivíduos, que "sofren" enquan-

to assisten 'ou ouven a transnissão radiofonica dun espectáculo

desportivo.

Vejanos o que nos diz CAUCHARD sobre este assunto, de-

pois de se ter reportado a generalizagão tão vincada da FADIGA

que ocorre hoje en dia, cono un sintoma comun a todos os indiví-

duos, mesmo realizando tarefas nitidamente diferenciadas: "que

há de comum entre o trabalhador ligado a sua tarefa dura e mon6-

tona num contexto de exploragão capitalista, o intelectual incli_

nado sobre os seus problemas, o homem de negocios ou o patrão in

dustrial correndo de entrevista em entrevista, de tarefas buro-

cráticas em ameagas de greve, o político em face de problemas in

solúveis," a mãe de família debatendo-se con sérios problenas no
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cieio do barulho dos filhos, senão as ansiedades, as inquietagoes,

a actividade ininterrupta, o repouso insuficiente ,
o ruído, isto

6, choques que desiquilibram o hipotálamo e são assim fontes de

FADIGA" (2,pag.65).

Alarmados con a posigão actual do homem em face da t±-

da que é obrigado mais a "suportar" do que prbpriamente a "viver"

e conscientes da necessidade duma imperiosa e urgente reorganiza-

gão da vida moderna, reorganizagão essa bastante difícil, ut6pica

e talvez impossível, não vanos no entanto ao idealisno, aliás cer

to nas exagerado, de Hervet que nuna conunieagão subordinada ao

tena "Le nonde a besoin d
'
un retour au calne", evoca o grande ba-

rão Pierre Coubertin, dinâuico refornador dos jogos Olínpicos no-

dernos, ao citar una ideia deixada por este nuna das suas varia-

díssimas obras, na qual, como condigão essencial duma recuperagão

e melhoria das condigoes em que se desenrola a vida moderna, no

sentido de ser conseguido um racional equilíbrio, refere-se a ne-

cessidade de volta a EURITMIA GREGA.

Tendo presente aquele ritmo de vida acelerada, num sé-

culo de vclocidades, de atritos, de choques de ideias e aspira -

goes, de insatisfagoes e egoísmos, fácil nos será compreender e

aceitar a notável acgão da Educagão Física num plano de socializa

gão e recuperagão.

Conforme nos comunica Périé ( 1 *î ), numa experiência

levada a efeito com dois grupos de criangas, estudandes e apren-

dizes, com a mesma situagão social e sujeitas as mesmas obriga-

goes escolares e profissionais, em que um dos grupos foi conduzi-

do para um quarteirão de grande densidade de populagão em Paris,

não tendo os seus elementos possibilidades de jogarem ou de terem

Educaoão Física sistematizadamente, e o outro tendo ido para uma

pequena cidade con condigoes para poderem beneficiar durante o ano

de actividades físicas obedecendo a uma criteriosa progressão,cons

tatou uma melhor adaptagão dos "jovens desportivos" ao esforgo,
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melhores resultados psico-motores, quer antes quer depois de um

percurso prova, uma melhor adaptagão social, traduzindo uma matu

ridade psicologica por liquidagão das aderencias psicol6gicas

infantis e uma maior estabilidade das aquisigoes individuais.

Refere-se ainda Périé h, projecgão social da Educagão

Física nos seguintes termos:

"A Educagão Física e os jogos desportivos, além das

vantagens de ordem física, permitem a aprendizagem da vida colec

tiva através da regra do jogo-. 0 D'.esporto socializa a agressivi-

dade individual e representa a escola prática de uma educagão s£

cial fundamentada sobre o respeito por si proprio e pelo proxi -

Considerada esta urgente necessidade da Educagão Físi-

ca no plano da preparagão de homens capazes para tentarem ccmpre

ender e colaborar numa fragmentária modif icagão da actual organi-

zagão da VIDA, referiremos outro aspecto em que & flagrante o al

cance das possibilidades da Educagão Física, no supracitado pla-

no recuperador das imensas e nefastas consequências da "civiliza

gão moderna". Não resta dúvida, por ser de fácil constatagão, o

emprego em grande escala de alguns dos seus ramos nos centros de

traumatologiaomas clínicas médicas, nos institutos de recuperagão

psico-motora, nas escolas de inadaptados, etc,etfc.

Postas estas consideragoes langando uma vista geral

sobre o mundo em que actualmente o homem vive, passaremos a apre

ciagão específica das condigoes de. organizagão do trabalho moder

no e as f inalidades da Educagão Física no meio trabalhador. 0 pr£

blema apresenta-se duma complexidade impressionahte,razão porque

um estudo completo e bem estruturado não caberia no âmbito des-

te nosso trabalho, em que nos interessa acima de tudo uma apre-

ciagão tanto quanto possível concreta, mas generalizada,do modc

como decorre o trabalho na indústria actual. Temos com isto a in

tengão de apurar os factores e condigoes que definem a FADIGA I!7
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TELECTUAL , que caracteriza a maioria das ocupagoes contemporâneas,
e que, juntamente com as agressoes proprias da VIDA MODERNA, ex-

teriores a actividade profissional do indivíduo, definem uma das

principais facetas da FADIGA - a FADIGA NERVOSA.

Como consequência imediata da estrutura político-econo-
mica do século XX, surge-nos a organizagão do trabalho, que, "lb-

gicanente", teve de se integrar no ritno diabolico que a ele se

passou a exigir.

Durante as últinas décadas foi notável rapida e substan

cial a evolugão processada nas técnicas do trabalho hunano.

Não há dúvida que o núnero de horas de trabalho diminuiu.

no entanto novas e ben diferentes fontes de FADIGA nasceram daque

le progresso técnico.. A actividade física do indivíduo foi inten-

samente reduzida, com a supressão progressiva dos trabalhos de for

ga que passaram a dizer respeito a máquina. 0 grande desenvolvi -

mento do maquinismo, correspondendo as imposigoes crescentes que

são pedidas ao rendimento industrial, relegaram a posigão do tra-

balhador paraum m q am o plano de secundária inportância, en relagãc

aquele en que se situava a tarefa que anteriornente desempenhava,

0 indivíduo passou a ter una actividade física, de rea-

lizagão e iniciativa, acentuadanente passivas. 0 seu trabalho au-

tonatiza-se, sendo-lhe exigidos unicamente gestos precisos, lini-

tados e monotonos, do que resulta un decréscimo notável da FADIGA

física, generalizada, para se desenvolver uma FADIGA INTELECTUAL,

mais nociva e conduzindo a um esgotamento (
"

surménage
"

) nervoso..

Sobre isto diz-nos P. CAUCHARD (2 )• "E esta auto-

matizagão cada vez mais intensa, não reservando ao homem senão c

já citado trabalho de precisão e ainda o de vigilância h. máquina,

que entretanto realiza as tarefas mais pesadas, que retira todc

o entusiasmo, toda a alegria e todo o prazer do trabalhador para

com o seu ofício e para com todo o ambiente profissional. 0 tra-

balhador até aqui abandonado as suaa iniciativas tem a impressão
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de perder a sua pouca liberdade, e torna-se uma máquina; vê so-

bretudo no novo sistema não a diminuigão real do seu esforgo,mas

o aumento do rendimento, um trabalho rnais penoso, um aumento de

cadências, uma automatizagão da tarefa, tudo isto no interesse dc

trabalho". (2,pag.l04).

Não resta a menor dúvida que temos de nos declinar pe-

rante um facto bem visível— progredimos em rnuitos aspectos, mas

retrogradámos nalguns.

Quer dizer, na incessante corrida para a produtividado

máxina, por inperativos econonicos inerentes não s6 a pr6pria ern

presa cono ao país, consegue-se una aceleragão notável do traba-

lho, pela sua organizagão científica, nas "transforna-se o honen

nun "aut6nato", que, nas nelhores condigôes, realiza sen parar o

nesno gesto" (2,pg.l07), e fica portador dunaFADIGA. nais grave

do que nunca.

Estanos pois frente ao trabalho de produgão ou en ca-

2. ^

deia, de características anbíguas, que ,
cono já dissenos nos não

interessa cono factor de FADIGA física nas cono etiologia da FA-

DIGA INTELECTUAL.

"Enbora possanos considerar a iniciativa e a responsa-

bilidade cono factores fatigantes, o nesno acontece, e en alto

grau con a nonotonia duna tarefa idêntica e sen interesse cono

o trabalho en cadeia" (2,pag. 7).

A concluir esta referência sobre a a^tividade profis-

sional actual, querenos frisar, en síntese, as particularidades

que a definen - nonotonia e esforgo de atengão.

Posto desta naneira global e sincrética o nodo cono do_

corre e está organizado o trabalho noderno, facilnente se poderá

conpreender a nultiplicidade da inportância que a acgão da Edu-

cagão Física ocupa no ânbito da ERGONOMIA.

Enquanto que, en face dos problenas da organizagão ge-
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ral da vida, o indivíduo ten de lutar contra as diversas contra-

riedades, contando quase exclusivanente consigo, pensando na ne-

lhor naneira de resolver as suas preocupagoes ou anseios, no do-

nínio do trabalho o nesno não acontece. Aqui, dois interesses a-

parentenente opostos, conjugan-se para a resolugão do problena

grave das condigoes hunanas de que carece o trabalho noderno.

Referino-nos ao interesse da enpresa ou do patrão,,que
vê na FADIGA e na insatisfagão e descontentamento dos seus empre_

gados, causas determinantes de acidentes e de decréscimo de

possibilidades, logo una ameaga ao bom rendimento e a. desejada

produtividade.

Por outro lado estão os interesses dos operários, que

agrupados em sindicatos, debatem-se pela apreciagão dos seus pro

blemas, pelo menos no ambito da oficina ou do escritorio.

Vemos portanto que os interesses acima referidos, em-

bora em essência com pontos de vista e finalidades diferentes,

concorrem ambos para a solugão comum duma organizagão equilibra

da do trabalho de produgão.

Ainda que ,
dum modo sucinto, vejanos o grande interes-

se prático , das aplicagoes da Educagão Física para uma progressi

va resolugão dos problemas do trabalho.

0 Professor de Educagão Física perfeitamente a altura

de colaborar com a completa equipa de técnicos que actualmente

se dedicam a Ergonomia, através dos seus conhecimentos de anato-

mia e fisiologia, poderffis. estudar os gestos mais comuns a deter-

minada actividade, na sua eficiência e rendimento.

No entanto além deste aspecto geral e a que atribuimos

uma importância secundária, na imensa obra que temos a realizar

no meio trabalhador, surge-nos o proprio indivíduo. E a ele que

se devem dirigir as nossas preocupagoes fundamentais.

Através da Educagão Física, cuja acgão compensadora a^

surne cada vez mais relevo, uma vez que as condigoes de trabalhc
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evoluiran no sentido de reduzir de naneira assustadora a activi-

dade física do trabalhador, podenos prepará-lo fisicanente no

sentido de ser capaz de corresponder e resistir ao esforgo exi-

gido pela sua tarefa diária. Está provado que o trabalhador en

boa forua física apresenta una rnaior resistência a FADIGA que o

sedentário. Alén disto resiste por nuito nais tenpo aos efeitos

pre judiciais, quer da posigão que nomalnente ocupa no seu tra-

balho quer da actividade que desenvolve*

"A FADIGA e as qualidades físicas individuais são ii-

gualnente os factores deterninantes da frequência dos acidentes

de trabalho. Con efeito o factor "indivíduo" é o elenento prin-

cipal que faz variar a frequência destes acidentes. Para nais pc

denos constatar que as curvas da FADIGA e de frequência dos aci-

dentes de trabalho são paralelas" .

A nenor percentagen de doengas é também característica

abonando en favor dos trabalhadores que praticam actividade físi

ca de compensagão.

Sobre este aspecto transcreveromos os resultados duma

experiência levada a efeito com três grupos de mineiros france-

ses, da mesma idade e que trabalhavam nas mesmas condigoes.

Um primeiro grupo nunca tinha praticado nenhum despor-

to. Constatou-se 50$ de acidentes de trabalho e 55$ de ausência

por-causa de doenga. Num segundo grupo que praticara desporto

até aos vinte anos: 35$ de acidentes de trabalho e 33$ de ausên

cias devidas a doengas. Finalmente, no tsrceiro grupo, assíduos

praticantes de desporto as percentagens foram as seguintes: 28$

de .acidentes e 26$ de ausências por doenga.

Estes elementos foram fornecidos por um chefe de uma

empresa ( pag.16 e 17).

Também foi demonstrada a existência flagrante duma rj-

lagão directa entre a capacidade e aptidoes gimno-desportivas

do indivíduo e a faculdade de aprendizagen.. E pois, a Educagão
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Fisica, un factor que favorece as aptidoes intelectuais neces-

sárias durante a aprendizagen. Constata-se ainda que, alén de

certas qualidades cujo desenvolvinento o Desporto favorece e

que são transferidos para o anbiente do trabalho con vantagen,

cono° espírito de equipa, a nogão de entre-ajuda, o espírito de

sacrifício, disciplina e iniciativa, a Educagão Física constitui

un elenento de pronogão.

Acrescentarenos ainda, que, fora da esfera do trabalho

prbprianente dito, o trabalhador obrigado pelas exigências da

produgão a agir nuitas vezes de nodo unilateral, pode encontrars

gragas aos nétodos de Educagão Física, una expansão e una harno-

nizagão para a sua vida. Encontra na prática da Educagão Física

una ocasião prévilegiada para ser inteiranente Honen, nun grupo

social conpleto, depois de ter sido obrigatbriauente linitado

pela necessária divisão do trabalho" (2,pag,6).

A concretizar esta finalidade de carácter psicol6gicos

que assiste a Educagão Física, e pela qual esta "oferece un gran

de núnero de ocasioes en que satisfaz a necessidade do indivíduo

se afirnar, se realizar e provar o seu proprio valor*'
,
referire-

nos a franca e justa exclanagão dun operário ao preparar-se pa-

ra a ocupagão de un dos seus "tenpos livres": "Feliznente, ali

está o estádio. Já não sou un ajustador de terceira categoria,

nas un corredor de quatrocentos netros valendo x segundos" ( 10,

pag..55)..

Propositadanente deixános para una referência final o

aspecto da acgão da Educagão Física, especificanente apĩloada du-

rante as horas do trabalho. Alén das influências a longo prazo,

a Educagão Física ten tanbén una acgão inediata sobre a instala-

gão da FADIGA, e indirectanente sobre a frequência dos acidentes,

que, cono já referinos, apresentan una curva paralela a. da FADI-

ga.. A organizagão destes períodos de actividade física, cono nãc

podia deixar de ser, vão repercutir-se beneficanente sobre o es-
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tado de saúde do indivíduo. Adequan-se aos diversos tipos de FA

DIGA, concretizando-se a sua influência não. eo na nelhoria de

possibilidades de recuperagão do poder funcional, cono ainda no

aumento de potencialidades necessárias a luta contra a FADIGA

subsequente.
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Quem, por imperativos docentes ou por mera curiosida-

de, tenha dedicado um pouco do seu tempo å apreciagão deste nos-

so trabalho de dissertagão final, pela leitura do sumário que a-

presentamos inicialmente, notou concerteza o encadeamento exis -

tente na sistematizagão dos assuntos focados . Mas, se por qual
-

quer motivo não reparou nessa ligagão, concerteza que ,
uma vez

chegado a esta altura, já apreendeu o nosst raciocínio, melhor,

a nossa ideia,para a sequência desta "Tese".

Depois de abordarmos o problema da FADIGA, com um as-

pecto bastante generalizado, e procurando o que na realidade se

passa com o seu mecanismo íntimo, através de elementos colhidos

dos autores que conseguimos consultar, e que julgamos nos dão

uma visão actualizada do fenomeno, passámos â apreciagão da or-

gânica mais comum da VIDA MODERNA, e dos factores que nesta têm

um carácter de agressão e de visível determinagão dum estado de

FADIGA, nomeadamente intelectual, em especial no trabalho de pro

dugão .

Dum modo supp^ficial referimo-nos ainda,nos capítulos

anteriores k situagão da Educagão Física, perante aqueles faato-

res.

No presente capítulo, tomando por base as nogoes e i-

deias que ficaram expostas,referir->nos-emos ao estado do indiví-

duo que, sujeito aquelas agressoes, se apresente fatigado.

0 desenvolvimento desta parte do nosso trabalho,decor-

rerá ainda com grande referência as características da FADIGA a-

presentada pelos indivíduos que não estiveram sujeitos h.s influ-

ências do mundo actual e â vigente organizagão do trabalho.

Procuraremos deste modo dar um realce maior a situagão

e especificidade da FADIGA do homem moderno.

"Um organismo fatigado não é normal, mas é normal es-
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tar fatigado" (2,pag. 55).

É natural e comum apresentarmos uma perda do poder fun

cional local dos diversos orgãos, ou da totalidade do organismo,

como consequência dum excesso de trabalho de qualquer ordem,mas

que é perfeita e mais ou menos råpidamente recuperável, por um

período de repouso.

Pelo contrário, quando dizemos que um "organismo fati-

gado não é normal"
, queremos com isso significar o estado e as

consequências motivadas por um excesso de actividade, seja qual

for o seu carácter. Ocasionado pela repetigão intensa duma tare-

fa, ou até mesmo por acgão repetida e progressiva de desiquili
-

bradas condigoes de vida, embora sem esforgo especial, aquele es_

tado acarreta um FADIGA excessiva, com o consequente esgotamento

de todo o organismo, que se concretiza por um desfalque das suas

reservas, das suas hormonas desfatigantes e do seu poder nervoso

de regulagão.

Os indivíduos não são todos iguais perante a FADIGA, e

dizemos perante a FADIGA, e não perante os diversos tipos de FA-

DIGA, porque julgamos que constitui um fenomeno global, embora

saibamos que pode apresentar e ser encarada sobre vários aspec-

tos, segundo o carácter das agressSes que a determinam. A compro

var esta afirmagão, temos a identidade existente nas respostas do

organismo ao diferentes testes de FADIGA, seja qual tenha sido a

origem da agressao.

Abstraindo-nos da subjectividade do sentimento de FADI

GA, que nos pode induzir em erros
, por haver indivíduos que se

sentem fatigados sem terem razoes para tal, ou, por outro lado,

outros que resistem duma maneira excessiva, indo até mesmo ao es_

gotamento ( "surménage" ) , temos de entrar em linha de conta com

factores constitucionais hereditários ou adquiridos, condicionan

do a resistência, com a diferenga entre os sexos e com o condi -

cionalismo provocado quer pela parte orgânica, quer pela psíqui-

ca que todavia podem ser modificáveis pelo exercício e pelas con
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digSes de vida.

A FADIGA não pode ser deduzida "å priori" do sentimen

do individual, ou da apreciagão objectiva do trabalho executado.

Não podemos esquecer o domínio e as etiologias muito mais vastas

que ela abrange. Para além do que é o indivíduo ou do que ele faz

temos de avaliar a FADIGA que eventualmente o assalte, em face

das condigoes em que se desenrola a sua vida e bem assim das con

digoes de que se rodeia o seu trabalho
, condigSes estas de ordem

vária, nomeadamente psíquicas e sociais.

0 homem primitivo, na sua luta contra a natureza, não

apresentava de modo algum uma FADIGA semelhante â que predomina

no nosso tempo, no que diz respeito aos factores agressivos e ås

suas consequências ulteriores. E mesmo com a evolugão dos sécu-

los, embora essa FADIGA "simples" tenha vindo a sofrer gradual-

mente profundas alteragSes, pelo que é* responsável a constante

modificagão que veio a verificar-se nas condigoes de vida, nã©

há dúvida que foi o Século XX que deu o "passo decisivV' parauma

FADIGA de características bem específicas, e de consequências bem

mais nefastas do que as que o INDIVÍDUO FATIGADO
,

em eras poste-

riores
,
noutras circunstâncias

, nomeadamente de vida e de traba-

lho, se habituou a sofrer.

Bem lhe podíamos atribuir a designagão - FADIGA SÉCU-

LO XX -

que utilizada nas obras versando a matéria em questão,

julgamos que definiria perfeitamente um dos flagelos da nossa é-

poca.

Durante muito tempo e mesmo até há bastante pouco tem-

po, foram os problemas da FADIGA considerados e integrados com^

um capítulo de qualquer tratado de Educagão Física,

Por um lado pelo pr6prio género da vida e do trabalho

contemporâneos, e por outro pelo deficiente conhecimento dos pro

blemas fisiologicos em épocas anteriores â actual, a FADIGA so

recentemente passou a ser encarada sob um prisma psico-somático.

Era o exercício muscular considerado como o único ou



- 41 -

principal factor determinante de FADIGA, e as suas repercussoes

locais, o centro das consequências. Enfim, resumia-se a FADIGA

ao músculo e bem assim a todos os fenomenos imediatos e ineren-

tes as diversas fases da contracgão muscular.

Com a evolugão dos conhecimentos que a ciência nos tem

legado, principalmente através da investigagão científica,veio-

-se a conhecer e a considerar a repercussão desta FADIGA muscu -

lar sobre * conjunto do organismo,e em grande escala sobre o sis

tema nervoso, sobretudo por que não há contracgSes musculares sem

um prévio comando nervoso reflexo, e ainda sobre o sistema endc-

crino
,
como já referimos no capítulo em que abordámos a FADIGA

generalizadamente .

Sobre este aspecto diz-nos P. BUGARD: "A FADIGA é um

fenomeno geral de usura que atinge a totalidade do organismo" (l,

(pg.19); e outro autor: "0 sindroma da FADIGA possui uma unida-

de que se opoe h diversidade das suas etiologias".

Mas para além deste avango apreciável, temos de notar

outros aspectos fundamentais da FADIGA orgânica, chamemos-lhe as

sim. para lhe darmos uma projecgão e um significado mais global.

Temos de aceitar que também nos podemos fatigar sem qr.e

o esforgo físico seja o único em causa, pois a FADIGA nervosa,

proveniente das condigSes em que se processa o acelerado ritmo

da vida moderna, através dos mais variados esforgos nervosos,res

ponsabilidades, choques emotivos e incertezas de toda a espécie,

é bem exemplo disso,

0 excesso de actividade intelectual, exigindo um dimi-

nuto trabalho t6nico, mas um grande esforgo de atengão, execugao

de gestos precisos e sempre iguais, delicada coordenagão para o

cumprimento duma tarefa na maior parte das vezes mon6tona, no ca

so da moderna organizagão do trabalho, ou memoria e raciocínio

em qualquer tarefa puramente intelectual (estudo, exames
, etc),

e ainda a FADIGA que invade ate mesmo as criangas portadoras dum
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excesso de actividade (surménage) escolar, constitui também um

quadro bem característico do que ê o INDĨVĨDUO FATIGADO.

Não há dúvida que esta faceta da FADIGA orgânica não

deve ser de modo algum exclusiva do nosso século ,aparecendo a-

través dos tempos , excepgão feita para o primitivo que apenas

conheceu o cansago muscular. Do mesmo modo o outro aspecto foca

do, a FADIGA tissuLar localizada, para cujo aparecimento s6

em pequena escala contribui a actividade intelectual, não pode-

rá ser esquecido actualmente, pois além de se verificar no cam-

po desportivo, ainda há muitas ocupagOes que exigem acentuados

esforgos musculares. Mas, é o "DESPORTO" que nos dá uma imagem

típica da FADIGA muscular, que tende a atenuar-se nas outras ac

tividades humanas" (2,pag.l45).

Toda a nossa ideia centraliza-se no interesse do estu

do desta FADIGA nervosa, muito especialmente de tipo intelec

tual, em virtude do seu impressionante predomínio no mundo moder

no.

Postas estas consideragSes, focaremos alguns aspectos

fundamentais sobre "0 QUE ERA 0 INDIVlDUO FATIGADO"
, reportando

-nos aos factores tissulares principais responsáveis por aquele

estado.

"0 movimento é uma das características da vida" (1,

pag,l8). Os músculos, por intermédio das suas fibras realizam

também um tipo de movimento, concretizado através da contracgão

muscular .

Para objectivar o que se passa com a FADIGA de carác-

ter essencialmentetissular ,
torna-se necessário abordar os pro-

cessos químicos e energeticos que assistem a actividade bioquí-

mica do músculo.

Não caberia no âmbito desta "Tese" uma referência por

menorizada å fisiologia do músculo, mas embora sucintamente ,di-

remos algo sobre o assunto, o que nos permitirá um estudo mais

perfeito da generalizagão que pretendemos dar ao assunto.
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Para a apresentagão desta síntese ,sobre os fenomenos

em que assenta a FADIGA muscular, seguiremos ainda P. BUGARD,

São os seguintes os pontos que deverão ser encarados:

- metabolismo em aerobiose e em anaerobiose dos subs-

tractos
, em que a contracgão encontra a origem da sua energia,

por não ter possibilidade de os utilizar directamente.

-

fungão dos compostos fosforados na distribuigã* i-

mediata da energia.

-

comportamento das proteínas musculares, que têm si-

multâneamente uma fungão mecânica, bioquímica e enzimática (hi-

drolise do ácido adenosino trifosforico) .

-

condigSes ionicas intra e extracelulares
,
transferen

cia dos iSes através da membrana, fenomenos que estão em relagão

com as actividades bioquímicas e enzimáticas, e com a excitabi-

lidade do músculo.

No decurso deste género de FADIGA, assiste-ee:

- a uma diminuigao importante dos substractos(que é a-

celerada na fcontracgão em anaerobiose) ,
a uma baixa moderada das

reservas de ATP (degradado em fåsforo mineral, mas que se recons-

titui) e do armazenamento de fosfogénio (degradado em creatina) .

- a uma acumulagão de agentes do catabolismo glúcido,

protídico ,lipídico (ácidos pirúvico e succínico, iSes H e amo-

níaco), e a uma baixa do pH no líquido intracelular da fibra mus

cular .

- a uma permeabilizagão do sarcolema com fuga de po-

tássio,fosforo mineral e de creatina para o meio extracelular .

- a uma entrada de sodio extracelular e de água na c_í

lula . /'

- a uma modificagão da estrutura das proteínas contráe

teis. *r

Todos estes fenoir enos alteram profundamente as caracte

rísticas do músculo. A excitabilidade modifica-se, o período re-

fractário aumenta, o miísculo entra fåcilmente em tétano, o tempo
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de contracgão aumenta,a .tensão é mais fraca, a amplitude de con-

tracgão isot6nica diminui
,

o tempo de descontracgão aumenta,sen-

do esta mais longa e incompleta.

0 músculo pode entrar em contractura, variedade parti-

cular da contracgão onde o metabolismo muscular ê activado e on-

de uma glicolise anaerobia intensa aumenta a produgão de calor

sem trabalho útil. Duma maneira geral, o trabalho anaerobico é

o mais custoso; a capacidade de trabalho é reduzida e a FADIGA

aparece precocemente.

0 rendimento global do músculo, que exprime a relagão

entre a energia transformada em trabalho e a energia total mobi-

lizada para a sua produgão, é* da ordem dos 20$, No INDIVlDUO FA

TIGADO diminui consideravelmente (1, pag.38)

No homem pode ser constatada a instalagão e existência

duma"forma"de FADIGA deste género (aguda), se depois de 0 sujei

tarmos a um teste muscular intenso, forem verificadas laboratD-

rialmente as consequências dele resultantes. Como característica

essencial aparece a perda temporária e reversível da excitabi-

lidade e do poder de contracgão do músculo.

A instalagão da FADIGA atrasa progressivamente a acti-

vidade do músculo, diminuindo a capacidade do indivíduo para 0

trabalho, 0 que notamos pelo decréscimo da amplitude das suas

contracgSes musculares. Aquele atraso na actividade do músculo

é devido a um aumento de tempo perdido (tempo de latência)entre

excitagão e a resposta motriz, proveniente da integragão cere-

bral do condugão aferente.

Embora a duragão da contracgão varie, podendo chegar

a atingir 4 a 5 x o valor que apresentaria no caso do indivíduo

não estar fatigado ,
a amplitude apresenta-se nitidamente menos

ampla. Interessa apenas considerar a duragão relacionada com

uma contracgão normal da mesma amplitude.

0 grau de fatigabilidade dos diversos músculos é bem

diferenciado. Os mais lentos são os menos fativáveis. Esta velo
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cidade de contracgão,existente entre o nervo condutor do influxo

eferente e a placa neuro-motriz, depende dum comando nervoso su-

perior, que, no entanto é também afectado pela FADIGA.

"A FADIGA muscular não é sbmente um efeito sobre o mús

culo em causa, mas liberta no organismo intacto, numerosas "subs

tâncias de FADIGA" de que o prototipo é* o ácido láctico, donde

deriva uma intoxicagão geral que vai fatigar o sistema nervoso

e também os músculos que não trabalharam" (l,pag.23),
ho esforgo físico, oomum ao trabalho sem necessidade de

desgaste nervoso ou intelectual, o INDIVlDUO FATIGADO apresenta-

-se por vezes com um ligeiro estado febril, que nada tem a ver

com a febre t6xica das perturbagSes devidas ao esgotamento, e

que deriva da grande produgão de calor verificada nos músculos

que realizaram actividade intensa,

Pelo que já vimos
, podemos dizer que a FADIGA tissular

generalizada é definida por três circunstâncias:

- limite e perda do poder de contracgão dos músculos;

- dificuldade de fornecimento a estes de oxigénio e

substractos oxidáveis;

- libertagão dos metabolitcs provenientes das contrac

gSes .

Outro aspecto é a determinagão dum estado de apetência

alimentar relativamente notável. Naquele tipo de trabalho, o or-

ganismo através dos seus músculos, exige aportes alimentares vá-

rios,de que destacamos os energéticos, representados em larga es

cala pelos glúcidos.

Depois de termos referido todos estes aspectos que ca-

racterizam a FADIGA de carácter muscular, aquela que ,
em larga

escala pontificava nas sociedades anteriores å actual, reportar-

-nos-emos a uma particularidade importante que não pode ser es-

quecida, sempre que se faz qualquer estudo sobre FADIGA, por ser

bem característica e comum a todas as facetas desta.

A medida que o indivíduo executa determinada activida
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de,vai perdendo a sua capacidade de trabalho porque o seu orga-

nismo se fatiga, e, quanto mais intensa ou prolongada for aque-

la actividade mais acentuada será a FADIGA de que o indivíduo

ficará possuidor. Concretiza-se este estado por um decréscimo

das possibilidades de realizagão e, lbgicamente, por uma suces-

siva diminuigão de rendimento.

Este pormenor, que tanto se verifica para o trabalho

de carácter muscular generalizado, ou para as tarefas de carac-

terísticas acentuadamente intelectuais
,
isto é, que idênticamen

te se adapta para 0 QUE ERA como para 0 QUE É INDIVlDUO FATIGA-

DO, razão porque situamos a sua descrigão nesta altura em que

nos propomos fazer a transigão do estudo dum para o do outro
,

refere-se â configuragão gráfica decrescente, representando as

sucessivas respostas do organismo, e que atesta a diminuigão do

seu poder funcional geral. Referimo-nos å CURVA DE FADIGA.

0 estudo científico da FADIGA muscular pode ser levado

a efeito, quer no animal ou no homem,em condigoes de trabalho nor

mal e voluntário. Podemos, por exemplo, constatar aquele aciden-

tegráfico,j)or intermédio de repetidas excitagoes numa preparagãu

de rã (gastronémico e nervo ciático), cujas respostas seriam pa-

ra este fim registadas num tambor giratorio revestido de negro

de fumo (1?) .

No homem podemos provocar a FADIGA por diversos exer-

cícios, em que o trabalho produzido é perfeitamente controlável

(biciclete ergométrica) . 0 mais comum meio de trabalho e utili-

zar-se aparelhos que permitam um registo da CURVA DE FADIGA da

contracgão dum músculo isolado, como o ergografo de MOSSO.

Cada indivíduo apresenta uma fatigabilidade propria,

individual, com uma curva de FADIGA que se pode considerar in-

cluida num dos três principais tipos preconizados por MOSSO.

"Tipo convexo com abaixamento gradual, tipo côncavo

com queda muito rápida no princípio e manutengão prolongada se-

guida dum esgotamento brutal, que corresponde aos tipos da psi-
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cologia do trabalho, os que se fatigam depressa e os que resis-

tem bastante tempo, o que é importante para a selecgão profissi£
nal, (2,pag.27).

Apresentamos seguidamente, em desenho esquemático? os

três tipos de FADIGA, segundo MOSSO
'

TEMPO

As ccordenadas cartesianas do gráfico de que vimos a fa

lar, são definidas pela amplitude da contracgão e pelo tempo de

duragão correspondente .

No caso do INDIVlDUO FATIGADO intelectualmente
,
a CUR-

VA DE FADIGA talvez devesse passar a chamar-se CURVA DE RENDIMEN

TO, único processo de poder estudar-se a evolugão da resposta do

organismo^s- agressSes intelectuais a que está sujeito.

Depois de termos referido os fenomenos mais importantes

que se passam no INDIVlDUO FATIGADO fisicamente, vamos reportar-

mo-nos ao aspecto nervoso e particularmente ao INTELECTUAL da FA

DIGA. E decidimos abordá-lo porque é* o que tipicamente define 0

QUE É 0 INDIVlDUO FATIGADO.

Vejamos algumas ideias de P. CAUCHARD sobre a FADIGA IN

TELECTUAL (2,pag.38 e sgs.)

A FADIGA INTELECTUAL (cerebral) pode orientar-se em

três direcgSes com etiologias distintas
- a FADIGA MOTRIZ, a FA-

DIGA SENSORIAL e a FADIGA DAS INTEGRAQÔES INTELECTUAIS prbpria -

mente ditas.

A primeira não é mais do que um aspecto clássico da FA

DIGA muscular,

Qualquer que seja o gesto que executemos, exigindo ou

não esforgo de atengão , pede sempre a coordenagão cerebral de nu-

merosos neur6nios. 0 movimento (gesto) pode necessitar de uma



- 48-

grande tensão muscular ou de um esforgo de precisão, duas causas

de FADIGA,

0 gesto não se verifica isoladamente
,
mas exige atitu-

des de todo o corpo , numa coordenagão de gestos aseociados; as

mais camuns posigoes (manutengão e atitudes) reclamam uma acti-

vidade t6nica importante, como por exemplo a posigão de pé.Esta

posigão (altamente anti-fisiologica) exige um trabalho muscular

fatigante para a manutengao da cabega, da coluna vertebral, dos

membros inferiores
,

em condigSes circulatorias precárias; daqui

resultam deformagSes morfologicas (típicas de determinadas tare

fas) como as cifoses, . lordoses e escolioses, que aumentam a FADI_

GA.

Esta FADIGA MOTRIZ provocada pela repetigão do gesto,

manifesta-se pela aparecimento da descoordenagão motriz, cada

vez mais pronunciada á medida que a FADIGA progride. Nota-se ain

da uma imprecisão dos gestos e o aparecimento de movimentos nas

partes do corpo ate aí não utilizadas,

Esta FADIGA MOTRIZ nunca aparece isolada, por mais au-

tomatizados que sejam os gestes. Um certo grau de atengão é* sem-

pre necessário,e a utilizagão dos orgãos dos sentidos imp3e-se,

conforme a tarefa. A vista, que trabalha mais frequentemente, por

vezes a audigão, e o tacto, são os centros de sensibilidade mais

exigidos .

"Não existe motricidade pura, mas estamos de tal modo

aperfeigoados na percepgão do grau de contracgão dos músculos,

pela sensibilidade muscular, origem do sentido das atitudes seg-

mentárias, que nos servimos dela inconscientemente para regular

a amplitude dos nossos gestos". A descoordenagão ocasionada pela

FADIGA repercute-se tambem por distúrbios nesta apreciagão da

contractibilidade .

"A FADIGA SENSORIAL é uma FADIGA perceptiva cerebral,

de atengão".

Todos os testes utilizados em fisiologia das sensagoes
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podem servir para apreciar esta FADIGA, em que se verifica um

aumento dos tempos de reacgão, que fazem perder os "reflexos"

e podem ser causa de acidentes ;elevagão dos limiares absolutos

e relativos; diminuigão da acuidade táctil, não permitindo a

distingão entre dois contactos simultâneos senão para uma dis-

tância grande ; o mesmo para a acuidade visual; deficiência de

diferenciagão d.as cores. Todos estes aspectos concorrem para

falsas interpretagSes, ilusSes, permitindo toda a série de conse

quências desagradáveis que podem daí advir.

Até os reflexos puros, como o reflexo rotuliano, ne-

cessitam de uma excitagão mais forte para se desenvolverem.

Esta FADIGA SENSO£IAL, foi estudada especialmente na

frequência de fusão optica, provocando uma visao de cinzento

quando se olha para o branco (rodando num círculo com sectores),

Finalmente a actividade intelectual prbpriamente dita,

com todos os seus aspectos, nao so no trabalho do intelectual,

mas nas emogSes conscientes, e fonte da FADIGA DAS INTEGRAgÔES
INTELECTUAIS que , podemos tambem dizer, depende duma "FADIGA"

cerebral, devida a outra "FADIGA"
,
a orgânica ou hipotalâmica.

Numerosos testes intelectuais ou mentais provam a e-

xistência "daquela" FADIGA: testes de atengão, de leituras, de

memoria, de associagão de ideias
,
de cálculo mental, de imagina

gão, de compreensão, de rapidez de trabalho e de actividades si

multâneas .

Considerada a exposigão que fizemos no capítulo antece_

dente, não será difícil deduzir o que,especificamente, fatiga

o homem contemporâneo .

Antes de entrarmos na faceta primordial da FADIGA mo-

derna - a agressão intelectual, não queremos deixar de fazer re

ferência ao seu aspecto global.

Para além do estudo que estamos a fazer, sobre as a-

gressoes fatigantes essenciais, não podemos asquecer que a FADI

GA actualmente, é, em primeira análise, uma consequência nao
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do esforgo físico ou intelectual da profissão, mas do esforgo de

VIVER, em virtude das complexas condigoes de funcionamento do or

ganismo, lutando por conseguir uma interminável série de adapta-

g6es e autoregulagoes , para não stfcumbir perante as variadíssimas

agressoes a que , consciente ou involuntåriamente, estamos sujei-
tos ,

A vida trepidante do homem moderno determina-lhe um es-

tado, que embora subjectivo, apresenta uma generalizagão tal, que

nos leva a compreender a grande actualidade da FADIGA e a razão

porque o mundo actual se encontra tão fatigado.

Por seu lado, as múltiplas actividades de carácter es-

pecificamente intelectual, que são apanágio e factor altamente

determinante do INDIVlDUO FATIGADO, têm uma grande projecgão em

todas as fases da vida do homem, embora com diferentes aspectos

e exigências.

Destíte as mais tenras idades comega a crianga a ser al-

vo de variados esforgos intelectuais, sem dúvida exagerados para

as suas possibilidades.

No colégio onde lhe "embutem" copiosas somas de conhe-

cimentos
,

em casa pelo estudo a que é obrigada, primeiro para que

consiga as suas obrigagoes ,
e depois , para que seja "a melhor",

e pelas mais diversas imposigoes (línguas, música, etc.) que tem

de cumprir por que a fainília quer que seja "o menino prodígio",

a crianga forgosamente tem de sentir-se apoderada dum cansago

que não é normal em determinadas idades.

Continuando a sua evolugão natural, o jovem progride na

Escola, no Liceu e entra para a Faculdade . Os programas sâo vas-

t'íssimos, os professores exigem, as explicagoes são necessárias

e as longas horas de estudo impoem-se, para que os exames possau

ser encarados, não com optimismo, mas pelo menos com uma razoá-

vei conficmga..

E' o indivíduo continua a viver sob a pressão contínua

dum esforgo intelectual intenso.
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Encarando ainda a organizagão moderna da vida, mas de

um modo mais vago e incidindo particularmente sobre o indivíduo

adulto, constatamos que o homem vive sob uma premente FADIGA IN-

TELECTUAL. Os exames, os concursos, tão divulgados em qualquer

ramo de actividade, provenientes da ânsia duma valorizagão e me-

lhoria das condigoes de vida, as inúmeras responsabilidades que

são pedidas em todos os escaloes de qualquer hierarquia, são fa_c

tos que atestam bem a ideia que estamos a desenvolver.

Contudo, se nos debrugarmos sobre a actual organizagco

do trabalho, nomeadamente da indústria contemporânea, essa indcv

tria já tão fortemente alicergada e que movimenta numerosas le-

gioes de operarios ,
então veremos a mais prodiga fonte da "modeo

na" FADIGA INTELECTUAL.

Esta industrializagão , que impera na actual organiza -

gão político-economica, provoca a "especializagão" . Cada vezmaip

estamos obrigados a repetir, dia apos dia, as mesmas operagoes

mentais, os mesmos gestos, sempre semelhantes.

Caracterizando-se por um acentuado decréscimo do esfor

go físico e intensificando-se por outro lado na FADIGA nervosa,

para a qual contribui o factor agressivo INTELECTUAL, representa

do pelo carácter acentuadamente monotono e atento das tarefas, o

traba.lho moderno exige um estudo aturado com vista å adaptagão

bilateral, quer do trabalhador aos processos e utensílios do tra

balho, quer deste as possibilidades e características do indiví-

duo .

É o trabalho em cadeia, ou seja o trabalho de produgac,

o que define mais exactamente a monotonia, factor assaz fatigant^

te nomeadamente e muitas vezes pelo desfasamento existente entrc

o ritmo da produtividade e o ritmo proprio do indivíduo.

Devemos abrir aqui um parêntesis para fazermos refercn

cia âs pausas no trabalho, já bastante estudadas, compreendid^ ..

e generalizadas. 0 proprio trabalhador sente a FADIGA que esse

tipo de actividade lhe determina, muito embora não existam esfor
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gos físicos de considerar. A; provar a consciência que tem o tra

balhador, dessa perda progressiva do seu poder funcional, estão

os variados "modus faciendi" que introduz na tarefa que lhe

esta confiada, como por exemplo, uma inicial montagem rápida,ao

longo da cadeia, que lhe permita um curto repouso posteriorfetc .

0 outro factor que juntamente com a monotonia^caracte-
riza o género de trabalho dominante na moderna organizagão indus

trial, e que com ela intrinsecamente define um dos principais as_

pectos do actual INDIVlDUO FATIGADO, é o esforgo de atengão .

Devemos considerar dois tipos de atengão no trabalho,

que provocam estados bem diferenciados . Queremos referir-nos â

atengão solicitada de modo urgente mas intermitente ,
e å que se

processa continuamente, mas com maior intensidade média.

Ainda que empiricamente ,
sabe-se que o trabalhador pre

fere o segundo tipo, não obstante lhe exigir um rnaior esforgo.Da-

qui se conclui que a atengão .de carácter superficial e eventual

mente explo.sivo, determ.ina uma FADIGA mais difícil de suportar,

mais penosa. Segundo nos diz P. BUGARD (l,pag.l66), esta diferen

ga na fatigabilidade do esforgo de atengão deve ter uma origem

psicologica, pois acarreta uma sensagão de risco e uma grande
■

possibilidade de acidentes.

Outro aspecto muito importante na FADIGA provocada pe-

los modernos processos de trabalho, de que vimos a falar, situa-

-se na ausência de finalidade, bastante comum na produgão em sé-

rie ou em cadeia,muito embora aqui nos aparega um factor estimu-

lante psicologico
- a ideia do salário horário que vai permitir,

através do seu "poder dinâmico" subjectivo, uma defesa â instala-

gão da FADIGA, dentro de certos limites.

Sobre este pormenor transcrevemos uma das experiências

de KASTEN. "Alguns estudantes são encarregados de tragar linhas

verticais em folhas de papel, segundo uma certa disposigão, sem

que se lhe diga a finalidade desta experiência, nem o tempo que

durará. As folhas empilham-se; os indivíduos em breve imaginam
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disposigôes novas e perdem progressivamente o sentido do esquema

inicial. Passadas quatro horas
, interrompe-se a experiência; o in

divíduo de possibilidades médias fica então incapaz de tragar o

menor trago; não está fatigado fisicamente, mas mentalmente, e

portanto pode ainda escrever".

Dantes o INDIVlDUO FATIGADO era estudado apenas pelo

fisiologista, mas nos nossos tempos outra entidade teve de dar a

sua imprescindívtel colaboragão, para se chegar a uma clara comr

preensão da tão generalizada perda de poder funcional que a so-

ciedade moderna denuncia.Referimo-nos ao Psicologo, que tem a

sua disposigão, ou melhor sob a sua responsabilidade ,
uma vastís_

sima acgão "num campo de forgas psicologicas que resulta das in-

teracgôes múltiplas entre os três termos que constituem a sequên

cia que a seguir apresentamos" (l,pag.52).

0 Psicologo é uma figura tão decisiva no estudo da FADI_

GA "moderna", que se torna desnecessário, por tão evidente que é,

a referência aos aspectos onde é ou pode ser importante a sua in

tervengSo.

Não podemos pois esquecer a sequência TRABALHADOR (in-

divíduo hodierno) - TRABALHO - CONDigÔES DE VIDA, se desejarmos

fazer um estudo aproximado da FADIGA do homem actual.

Para conhecermos todos os factores e causas de FADIGA

seria necessário fazer um estudo de toda a vida do indivíduo.

Tendo em vista as consideragoes que viemos a fazer,

poderemos estabelecer alguns factos que caracterizam e diferen-

ciam os dois polos de motivagão da FADIGA ORGÂNICA, abordados

neste capítulo.
"

- 0 esforgo físico, desde que não atinja o esgotamen

to, acompanha-se duma sensagão de "sã FADIGA" e de desejo de"um

merecido repouso"..

- 0 esforgo psicologico, mesmo intenso, dá a mesma

sensagão se fôr realizado em ambiente propício, no proprio ritmo

do indivíduo, cuja atengão se fixe sobre um único assunto.
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- 0 trabalho físico, mesmo exaustivo,não conduz a uma

sensagão de dor moral. se for executado com uma finalidade útil.

- Pelo contrário, um esforgo intelectual intenso, prc-

longado numa ambiência ruidosa, com preocupagôes subjacentes ,com

interrupgSes brutais, em que a atengão deve mudar bruscamente de

objectivo, conduz råpidamente å FADIGA excessiva ( "surménage" ) e

a dor moral, mais exaustiva quando toma a forma de insuficiência,

de indignidade, de fuga de ideias, da confusão ou da angústia".

(l,pag.57)

Uma vez que a FADIGA se tornou o principal centro de

interesse da fisiologia do trabalho, reduzindo a eficácia do in-

divíduo, conduzindo-o aos acidentes, ås doengas, e constituindo

factor agravante de conflitos sociais, pensámos que não podíamos

deixar de referir deaenvolvidamente os seus aspectos actuais.

Em conclusão e a terminar o presente capítulo ,
diremos

que a VIDA MODERNA, e nomeadamente a actual organizagão do traba-

lho substituiram, em parte importante ,
a FADIGA MUSCULAR por uma

FADIGA NERVOSA, com grande predominância para a que é determina-

da por agressoes de tipo INTELECTUAL.
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TEORIA DA "GĨNÁSĨICA DE PAUSA"

Generalidades; aspectos gerais

a atender na sua orientagão; a GI-

NÁSTICA DE PAUSA perante os vários

tipos de profissoes; o seu aspecto

específico nas tarefas de caracterís_

ticas intelectuais; os exercícios de

relaxamento muscular; referência a

trabalhos e opiniSes diversas; qual

deve ser a posigão actual da GI-

NÁSTICA DE PAUSA.
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A influência mediata das actividades físicas, criterio-

samente orientadas, con vista a obtengão de nelhores resultados

intelectuais, por determinar una maior resistência a FADIGA, foi

já largamentc referida em experiências de carácter pedagogico,de

que destacamos a de VANVES (meio tempo pedagogico e desportivo)
e seguintes.

Como o contributo que esta Tese constitui para o estudo

da FADIGA INTELECTUAL se centraliza na verificagão duna possível

influência benéfica do exercício físico sobre aquela, nas con ac

tuagão imediata, julgámos de interesse fazer algumas consideragoes

kcerca da GINÁSĨĨCA DE PAUSA, assin se chana a actividade que no

anbiente do trabalho ê utilizada cono factor reequilibrante ho -

neostático.

Este aspecto da EDUCAgÃO FlSICA ao servigo da Ergono-

nia foi já experinentado larganente con sucesso em empresas de

grande projecgão interna^ional, de diversos países, parecendo quo

o resultado mais concreto reside na satisfagão simultânea dos in

teresses do patrão e do trabalhador ,. pois que para o primeiro a

GINÁSTICA DE PAUSA não prejudica o rendimento, garantindo até ona

estabálizagão da curva deste, enquanto que para o segundo desen-

volve un sentinento de ben-estar proveniente da diminuigão da

FADIGA, "pelo menos nas suas nanifestagoes subjectivas." E este

o ponto que mais nos preocupa.

Esta GINÁSTICA aplica-se quer aos estudantes quer aos

trabalhadores que executam os mais variados tipos de tarefas. S

realizada no proprio quadro das horas de trabalho, durante cur-

tas pausas que nunca vão alem de dez alquinze minutos.

De modo algum poderíanos pensar que a GINÁSTICA DE PAU

SA dairia do conceito geral^da orientagão de qualquer ramo da

GlN£STICA,com o seu carácter"construído" e perfeitamente adapta-
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do as circunstâncias para que se destina. No caso da actividade

a que nos estanos a referir, são as características doninantes

do género de trabalho en cujas interrupgoes vai exercer o seu

efeito fonpensador, que interessan ser consideradas e devidanen

de estudadas, segundo os mais reputados técnicos da especialida

de.

Sobre este aspecto diz-nos o Doutor Maurice Verhaegen

- "A GINÁSTICA DE PAUSA praticada durante paragens sistemáticas

do trabalho, melhora a condigão física, diminui a FADIGA e au -

menta o bem-estar sem que o rendimento seja afectado - esta gi-

nástica deve ser concebida em fungão dos postos do trabalho con-

siderados" føpag.139).

Abordaremos agora o problema sob o prisna teorico,tra

gando as directrizes que deven ser consideradas na esquematiza-

gão da GINÁSTICA DE PAUSA e utilizando para isso as opinioes au-

torizadas de Maurice PIERON.

Estamos com aquele autor quando nos diz que os exercí

cios escolhidos mesmo para além da sua fungão compensadora fi.,-

siologica, deverão tornar a actividade alegre e cativante de rno

do a que possam despertar o interesse pela sua execugão.

Conforme já referimos, as diferentes formas de activi

dades prof issionais englobam tarefas e operagSes variadíssimas,

quer no que diz respeito a intensidade ou ao carácter dos esfor

gos físicos e nomeadanente intelectuais que são exigidos ao in-

divíduo.

En conclusão do exposto terenos de considerar cinco

factores fundanentais para a definigão da finalidade a que se

destina a GINÁSTICA DE PAUSA:

- consuno energético

- posigoes no trabalho

- carácter das contracgoes nusculares

- solicitagão do sistena nervoso

- nonotonia do trabalho.
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Direnos agora alguna coisa sobre o nodo cono cada un

destes factores poderá influenciar a escolha dos exercícios,

0 consono energético deverá lbgicanente condicionar a

intensidade do esforgo que será pedido durante a pausa, pois es

ta não poderá de nodo algun acarretar una sobrecarga de dispên-

dio de energia ao trabalhador cuja tarefa se caracteriza por una

já considerável e intensa actividade. Não esquecendo a caracte-

rística activa do repouso, não podenos pedir no entanto una gran-

de intervengão cardio-pulnonar* Pelo contrário se o gasto ener -

gético é dininuto (trabalho intelectual) a pausa deverá ter un

carácter nitidanente activador, por internédio de novinentos e-

xecutados en ritno bastante rápido. Cono é fácil de prever,nes-

tes casos a energia dispensada durante a GINÁSTICA DE PAUSA é

naior do que a que o trabalho exige.

Quanto as posigoes do trabalho, o seu estudo reveste-

-se de grande inportância porque por vezes deterninan deforna -

goes e insuficiências variadas, específicas de cada actividade

e que se acentuan pela frequência da sua nanutengão,

Os exercícios da pausa poderão perfeitanente reduzir

ou até nesno conpensar aquelas consequências.

0 carácter das contracgoes nusculares por seu lado ten

acgao~ decisiva na planificagão de qualquer repouso activo. A

GINÁSTICA DE PAUSA deverá ter en conta não so a anplitude daque

las contracgoes nas tanbén o seu aspecto estático ou cinético

(concêntrico ou excêntrico).

Os dois factores ainda não considerados, a solicitagão

do sistena nervoso e a nonotonia do trabalho, vão ser encarados

de nodo conjunto pois que nos aparecen vulgarnente aliados nas

actividades prof issionais que os exigen.'

0 estínulo psíquico, a alegria e o relaxanento nuscu-

lar são os três pontos que não poderão ser esquecidos durante os

repousos cientificanente organizados nas tarefas caracterizadas
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por aqueles factores.

Julganos que os aspectos focados serão suficientes pa

ra una organizagão criteriosa, útil e realnente conpensadora da

GINÁSTICA D^ PAUSA.

VERHAEGEN considera os seguintes tipos de actividades

profissionais e prescreve para cada una delas una orientagão ade

quada dos repousos que, contudo en nada se afasta das directeri-

zes que já tragános:
-

ocupagoes exigindo grande gasto fisiologico
-

ocupagoes pondo en jogo grupos nusculares ben deter

ninados

- trabalho con pequena actividade nuscular nas bantan

tes coordenagoes notrizes e una forte atengão

- postos de trabalho en que é abundante a FADIGA ner-

vosa.

Abordada a teoria geral inerente a GINÁSTICA DE PAUSA,

reportar-nos-enos en particular a sua acgão para o caso das ac-

tividades que se caracterizam pela instalagão da FADIGA INTELEC

TUALl

Pela análise dos processos citados atrás, ser-nos-á

fácil apurar a melhor orientagão para o repouso dum trabalho pu-

ramente intelectual ou de características acentuadamente intele£

tuais.

Referimo-nos ao estudante no cunprinento das suas res

ponsabilidades contínuas e intensas, e ao trabalhador noderno, a

quen é assiduanente pedido un esforgo nonotono e de grande aten

gão no decurso da tarefa que lhe está confiada.

Nestes indivíduos a FADIGA atinge sobretudo os orgãos

dos sentidos e os centros nervosos.

Ocasionalnente poderá ser constatada uma FADIGA de ca-

rácter muscular, de localizagão bem definida e dizendo respeito

especialmente aos músculos tonoestáticos das regioes cervical e
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íá dorsal.

A nula ou diminuta amplitude de movimentagão dá lugar
a una isquénia dos segnentos inoveis, con sensagâo de anquilose.

Para este caso especial a GINÁSTICA DE PAUSA deverá

proporcionar en larga escala o referido "estínulo" ("détente")

psíquico, un breve descanso dos orgãos dos sentidos nais solici

tados, una activagão fisiologica geral no sentido de ser facili

tada a circulagão de retorno, pronovendo-se a entrada acgão
dos grupos nusculares de reduzida utilizagão, e, com relativa

intensidade, uma série de exercícios de relaxanento muscular.

Quase que se torna desnecessária qualquer referencia

especial ao interesse de cada un destes aspeetos inerentes å GI

NÁSTICA DE PAUSA na FADIGA INTELECTUAL.

0 estínulo psíquico inpoe-se pelo carácter geralnente

nonotono e concentrado das tarefas intelectuais.

0 repouso dos orgãos dos sentidos nais enpregados,qua-

se senpre a^rista, enbora eertas tarefas profissionais reclamen

outros centros de sensibilidade, ê un pomenor inportantíssino

pois, conforne já abordános no capítulo anterior, a FADIGA"sen-

scrial", con repercussoes generalizadas, pode ter consequências

altanente nefastas, noneadanente cono causa de acidentes, pelc

auuento dos tenpos de reacgão e consequente perda relativa da

actividade reflexa.

Por seu lado a activagão fisiologica de carácter geral

reveste-se duna inportância bastante grande, se tivernos ben

presente o peculiar sedentarisno dos indivíduos que se entregan

a ocupagoes intelectuais.

A importância dos exercícios focados em últino lugar

- os exercícios de relaxanento uuscular - reside no facto da tooi

são psíquica proporcionar um certo número de contracgoes inúteis

e ainda, porque esta fanília de exercícios está directanente

relacionada con o "estímulo" psíquico que se pretende conseguir,
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favjrecotî. io-o.

Vejanos o que nos diz P. BUGARD (l,pag.271) sobre es-

te assunto.

Dum modo geral sabe-se que todos os processos mentais

activos, como sejam as emogoes, os esforgos de atengão, etc,in

plican circuitos neuro-nusculares. Inversanente este estado de

contractibilidade desenvolvido nos músculos esqueléticos, dei-

xa de se verificar quando a actividade mental tende para o repou

so.

Depreende-se daqui a nítida existência duma relagão en

tre o estado de tensão intelectual e um certo grau de contracti-

bilidade muscular.

Os movimentos de relaxamento
,
actuando em especial so-

bre as formagoes musculares, visam essencialmente uma repercus-

são directa sobre o estado de tensão mental - "a relaxagão muscu

lar implica c "estímulo" ("détente") psico-efectivo" .

Quer a VIDA quer o TRABALHO MODERNO determinam um esta

do de tensão e de esforgo psíquico de tal ordem que encontram no

"relaxamento" o seu antagonista mais eficaz.

Pelo que vimos a referir fâcilmente se compreende o al

to interesse que o autor deve atribuir aos exercícios em causa,na

técnica dos repousos ou seja, da GĨNÁSTĨCA DE PAUSA, em activi-

dades motivando FADIGA INTELECTUAL.

A necessidade e utilidade do relaxamento muscular, ê*

pois, proveniente da"solidariedade existente entre o grau de ex-

citagão cortical e a intensidade do tonus muscular residual cujo

objectivo final é criar novos hábitos de"estímulo" ("détente")

mental, a partir do controle do estímulo ("détente") muscular".

(l,pag.273)
Neste capítulo da influência <a escolha dos exercícios

de pausa em nnnpaggea; ^que exi.jam um esforso, físico pouco impor-

tante e uma tensão nervosa (intelectual) quase permanente, depa
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rámos com um trabalho interessante levado a efeito por investiga
dores russos (ivanov e Sanoéan - L960), recentemente criticados

e complébados por M. PIEROM, (1962) que nos apresenta algumas
reservas quanto ao interesse dos exercícios de relaxamento.

Aqueles autores conduziram os seus trabalhos com a uti-

lizagão, para os trabalhos da mesma indústria (textil), de pausas

de ginástica com orientagão diferenciada, conforme a predominân-
cia dos exercícios de carácter dinâmico, estático ou de relaxa -

mento.

0 teste de reacgão motriz empregado, exigia três tipos

de respostas:

A - uma resposta motora de grande intensidade

B - uma resposta motora de fraca intensidade

C - inexistência de qualquer reacgão motora

Os resultados divulgados atribuíam uma eficácia prcdo-

minante aos movimentos de características dinâmicas, relegando

para uma posigão de interesse secundário os exercícios de relaxa

\Cyntx^Mfi

PIEROM, tomando como ponto de partida os elementosvpe-

los investigadores citados, efectuou um estudo estatístico com__-

plementar e obteve conclusoes diferentes, nalguns aspectos contrá

rias ås dos russos SANOLAN e IVANOV.

Estudou a distribuigão dos tempos de latência (tempo

perdido) da reacgão visuo-motriz apos a execugão das pausas com

GINÁSTICAS obedecendo as orientagoes variadas que já referimos.

Calculou as médias aritméticas e o desvio dos quadrados médios e

tragou as curvas de frequência para as seguintes observagSes:

a - Evolugão da distribuigão das velocidades de reacgão

apos a GINÁSTICA DE PAUSA composta de exercícios dinâmicos.

b - A mesma evolugão apos a pausa com exercícios de ca

rácter estático.

c
- A mesma evolugão apos os exercícios de relaxamento.
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d - A influência comparada dos três tipos de movimen

tos, imediatamente apos o repouso.

e - A influência comparada dos três tipos de exercíci

os 90 minutos apos a pausa.

Na apreciagão da primeira curva constatou PIERON um

deslocamento da curva para os valores mais baixos do tempo de

reacgão.

Quanto â segunda curva notou os mesmos efeitos, mas

mais nitidamente marcados.

Contudo, a curva referente aos exercícios de relaxa-

mento têm uma influência vincadamente desfavorável sobre a reac

gão motriz. Além do relaxamento desejado nos músculos fatigados ,

a utilizagão intensa daqueles exercícios ocasiona também um re-

laxamento da musculatura geral, implicando uma inibigão dos cen

tros nervosos, do que resulta um decrêscimo da velocidade de re

acgão (por aumento do tempo de latência) e as consequentes redu

goes da produtividade e aumento da probabilidade de acidentes.

Na comparagão referida em - d -, as curvas relativas

aos exercícios dinâmicos e aos estáticos são vizinhas, no entan

to com uma ligeira vantagem para estes, cuja curva se aproxima

mais dos valores menores do tempo de reacgão motriz.

A curva dos exercícips de relaxamento afasta-se para

os valores menos convenientes daquele tempo de reacgão.

Apos lh30 da GINÁSTICA DE PAUSA a volta .âs condigoes

funcionais anteriores ao repouso activo, verifica-se parcialmen

te .

Foi apreciado o ponto de vista qualitativo, no qual

continua a verificar-se a desvantagem para o uso generalizado

dos exercícios de relaxamento,

A diferenciagão mais precisa, isto é, nas tarefas exi

gindo^reacgoes motrizes
altamente variadas, os exercícios dinâ-

micos são os mais indicados para o preenchimento das pausas se,

por outro lado, as reacgoes exigidas, revestem-se dum carácter
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rápido e intenso, os exercícios estáticos ou esforgos dinâmico-

-estáticos, são os que mais interessam.

A concluir diz .: PIERON que os exercícios de relaxa-

mento, têm também vantagens por vezes, mas o seu emprego abusi-

vo é negativo para o trabalhador e para o seu rendimento.

Todas estas constatagSes de M. PIERON vêm até certo

ponto contradizer, ou melhor, pôr umas certas reservas ao inte-

resse do relaxamento a que tão largamente se refere P. BUGARD.

Neste apanhado de conceitos sobre a influência e a ne

cessidade do emprego do relaxamento, para o caso do nosso traba

lho, faremos ainda referência a dois especialistas de EDUCAgÃO
FlSICA - ELLI BJORKSTEN e THULIN -

que defendem . idênticamente

a acgão daquela técnica de movimento solire o estado de concentra

gão psicologica.

Esta ideia é aliás bem conhecida e Uaangajaeate emprega

da pelos Professores de EDUCAgÃO FlSICA que ,
no decurso, mas so-

bretudo no fim das suas ligSes ,tentam conseguir uma estimulagão

simultâneamente física e psíquica, com a finalidade não so de re

cuperagão das possibilidades e forgas físicas, mas também de uma

concentragão psíquica de utilizagão imediata, por intermédio de

movimentos com características relaxadoras.

Nâo há dúvida que um dos aspectos que ainda não refe-

rimos mas cujo interesse é incontestável nas tarefas geradoras

de FADIGA INTELECTUAL - o compensador correctivo - não pode ser

esquecido, essencialmente no trabalho de produgao em que os ges_

tos precisos e perfeitamente definidos dão origem a deformagoes

específicas que o técnico de EDUCAgÃO FlSICA poderá estudar com

vista 'å sua redugão ou a uma possível anulagão.

Diz-nos M.me V.. GIESEKE que "a pausa de GINÁSTICA é

destinada a contrabalangar as posigoes do corpo e os movimentos

uniformes e monotonos, impostos pelas diversas condigSes de tra

bálhô","é a eliminar a'TADIGA FlSICA e PSlQUICA que delas resul-

tam. Pretende-se suprimir as tensoes musculares e ainda os sin-
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tonas de esgotamento ( "surménage" ) que infelizmente se manifest:

muitas vezes no ambiente do trabalho da sociedade moderna".

Esta autora é apologista da conjugagão dos exercícios r£

querendo actividade tonica e relaxadora. Neste aspecto diz que

"a acgão recíproca entre o relaxamento e a tensão contribui sen-

pre para activar a circulagão sa%uínea e para fornecer o metabo -

lismo,e é em consequência disto, um estimulante para a activida -

de de todos os nossos orgãos".

De tudo o que compulsámos sobre os problemas das /au-

sas no trabalho, especialmente em ocupagSes com características

intelectuais acentuadas. não encontrámos referência particular a

um pormenor que julgamos revestir-se de importância capital na in

fluência pretendida com as sessoes de GINÁSTICA DE PAUSA.

Para além das características da ocupagão prbpriamente

dita, não terá influência decisiva no condicionamento dos exercí-

cios utilizados nas pausas com GĨNÁSĨICA, o factor ĩNDĨVĨDUO,com

as suas possibilidades e preparagão gimno-desportiva?

A terminar este capítulo em que desenvolvemos os prin-

cipais problemas Te^Éfientes å GINÁSTICA DE PAUSA, queremos referir

uma opinião pessoal sobre o interesse desta actividade física e

sobre o modo como deve ser encarada pelo Professor de EDUCAgÃO Fl_

SICA.

A organizagão correcta dos repousos durante o trabalho

constitui um factor de saúde importante.

É este um problemas importantíssimo ,
não so pelo seu al

to significado e valor humano, como ainda pelas suas repercussoes

no trabalho de produgão.

Estas repercussSes afiguram-se-nos dum modo duplo-dire£

to e indirecto. Directo em virtude do desenvolvimento de umamaior

predisposigão para o trabalhp e consequente diminuigão de doengas

acidentes e FADIGA. Indirecto porque as relagoes trabalhador-em -

preZa passam a revestir-se dum carácter maisharmonioso. 0 traba -

lhador ap»©cebe-se de que houve preocupagSes superiores para os
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seus problemas e, conscientemente ou não, desenvolve-se-lhe un

estado psicologico favorável ao ambiente de trabalho, que , lbgi-
camente se irá reflectir sobre o rendimento.

0 trabalho em cadeia. de características intelectuais ,

com as suas influências nefastas, bem como as exigências de ace-

lerada produtividade . é uma realidade, na época que atravessa-

mos.

0 Professor de EDUCAgÃO FÍSICA tem de compenetrar-se

disto. Terá de pensar que é utopico idealizar uma GINÁSTICA DE

PAUSA em que apenas lhe interessa o INDIVlDUO.

Julgamos que a GINÁSTICA DE PAUSA, no coneeito do Pr£

fessor de EDUCAgÃO FlSICA, deverá reunir em profícua simbiose.cc

mo dissemos noutra parte desta "Tese",.os interesses da empreSa.

e do trabalhador , Deverá aliar ao interesse prático e constatá-

vel a repercussão subjectiva e humana.
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CONSTATACOES EXPERIMENTATR

- GENERALĨDADES

Como anteriormentejá referimos, o fulcro deste trabalho
,

a tese prbpriamente dita que nos propomos defender e provar,recJ
de numa possível influência bene'fica do exercício físico, sobre a

evolugão da
FADIGA^ gerada por uma tarefa de características INTVo ■-

LECTUAIS.

Com este fim dirigiu já o Exm2 . Senhor Director Do Ins -

tituto Nacional de Educagão Física, três experiências visando fa -

cetas,tão diferenciadas quanto características, do trabalho inte -

lectual.

EmMaio de 1962, teve lugar no I.N.E.F. a primeira expe-

riência levada a efeito com o curso do 3Q« ANO daquele estabeleci-

mento de ensino superior.

Os "alunos-cobaias" tiveram um dia normal de actividade,

apos o que passaram a noite sem dormir, podendo jogar, conversar

ou estudar, mas sujeitos a algumas reservas, especialmente referen

tes å utilizagão de estimulantes como o café
,
a fim de ser evitada

a sua acgão excitante sobre o sistema nervoso central.

De manhã ( 7 horas) comegou a prova teste, durante a qual

realizaram contas do tipo de somas e subtracgoes algébricas, com

dez parcelas cada. A organizagão dos cadernos das contas, obedeccu

a algumas normas e cuidados especiais de modo a que fosse dificcol -

tada a resolugão dos cálculos ,
e principalmente para que fosse exi-

gido um maior esforgo de atengão, de acordo com a técnica ..descri-

ta por Audrey R. Holliday e William J. Devery (1962).

A prova durou três horas tendo havido entre a segunda o

a terceira um período de GINÁSTICA DE PAUSA, para o grupo experi
--

r-

méntal .

Apesar da impossibilidade de realizagão duma prova cruz£
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da, de grande interesse, os resultados foram satisfatorios. Em pri
meira análise, verificou-se que a prova não foi suficiente para fa

tigar os alunos do I.N.E.F., o que atesta a sua boa preparagão psi

co-somática^ e exprime bem a repercussão que a boa condigão FlSICA

tem sobre as possibilidades INTELECTUAIS .

A GINÁSTICA permitiu recuperar o atrazo no rendimento eu

relagão ao grupo que a não fez e que inicialmente era mais produti

vo. 0 número de erros aumentou significativamente rios que não ti -

veram GINÁSTICA, o que não sucedeu nos que a fizeram.

Considerando os dois factores, diminuigão de rendimento

e aumento de erros
,
como demonstrativos da instalagao de FADIGA,p£

demos afirmar que a GINÁSTICA DE PAUSA foi um factor positivo na

luta contra a crescente instalagão de FADIGA.

Ocupar-nos-emos mais pormenorizadamente das outras duas

experiências, visto que constituem o tema do nosso trabalho.

A primeira realizou-se com um grupo de funcionários do

Departamento das Apostas Miítuas Desportivas (TOTOBOLA) da Santa Ca

sa da Misericordia de Lisboa, e a segunda com uma classe de instru

gao primária.

Estas duas experiências, embora com características muito

semelhantes, porque incidiram sobre actividades exigindo um esforgo

de natureza intelectual, em que a capacidade de atengão é* altamento

solicitada, têm aspectos bem diferenciados
,

o que contribui para

uma conclusão mais precisa e completa do estudo em vista sobre a

FADIGA INTELECTUAL.

A experiência realizada nos servigos do TOTOBOLA incidiu par

ticularmente sobre a influênci^ duma actividade física no rendimen-

to, na produtividade,duma tarefa intelectual monotona, em que a FA-

DIGA exerce as suas influências nefastas. Através do seu cunho oien

tífico visou um aspecto prático e de impressionante oportunidade nc

âmbito da ERGONOMIA. Dirigiu-se a indivíduos adultos, habituados ac

trabalho intelectual de rotina, mas com pouca ou nenhuma preparagSo

gimno-desportiva anterior.



- 68 -

Por sou lado a experiência conduzida com uma classe de

criangas de instrugão primária, dirigiu-se especlficamente a. acgão

duma sessão de GINÁSTICA DE PAUSA adequada, sobre a capacidade de

de atengão, aplicada ao ramo mais subjectivo dos estudiosos, quer

sejam estudantes prbpriamente ditos ou qualquôr indivíduo que se

dedique a tarefas de características acentuadamente intelectuais,

em que, a ,par de um esforgo de raciocínio, seja exigida uma activi-

dade atenta. Aqui o pormenor
- monotonia - não entra em tão grande

escala, como na experiência anterior.

A ideia que pretendemos definir para a explicagão da fi-

nalidade desta última constatagão experimental, é bem um facto da

experiência de todos nos que, quando realizamos um período longo

de estudo, sentimos necessidade duma certa movimentagão compensa
-

dora. _S a este conceito empírico e subjectivo que os presentes tra

balhos pretendem dar uma confirmagâo científica, através de estu -

dos e conclusSes estatísticas.

Faremos seguidamente a descrigão das experiências men -

cionadas .

I _ Q ESTUDO LEVADO A EFEĨTO NO'iTOTOBOLA"

A - A ORGANIZAgÃO DA EXPERIÊNCIA

0 primeiro passo para a realizagão da experiência foi l£

vado a efeito pelo Senhor Dcutor Andresen Leitão, ao conseguir do

Exmo. Senhor Dr. Guilherme Melo e Castro, Digníssimo Provedor da

Santa Casa da Misericordia de Lisboa, a necessária autorizagão.

Depois de visitarmos toda a organizagão das "Apostasivlu

tuas Desportivas" na companhia do respectivo Chefe de Departamen-

to, Senhor Dr. Correia da Fonseca, o qual logo concedeu todas as

facilidades para a organizagão da experiencia, procedeu-se a un

estudo aturado da tarefa do CONTADOR e de outros pormenores rela-
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cionados com a sistematizagão do seu trabalho, para o que fomos

preciosamente auxiliados pelo Sr. Dr. Falcâo, Chefe da 3S. Secgão

(Escrutínio e Contagem) .

- OS CONTADORES

Os CONTADORES formam um dos grupos de trabalho no TOTO-

BOLA, em regime de parcial ocupagão, do qual fazem parte indiví -

duos de possibilidades variáveis mas com características comuns,

nomeadamente no que diz respeito ao trabalho intelectualde rotina

das suas ocupagoes normais (empregados bancários, empregados de

escritorio e funcionários públicos).

A sua tarefa é realizada numa ampla sala, bem iluminada

mas com deficientes condigoes quanto ao arejamento. 0 recinto, pas_

sadas algumas horas, apresenta em suspensão, uma intensa mas quase

imperceptível poeira, proveniente duma raspagem feita aos mag os

de matrizes, para que não seja prejudicada a sua entrada nas máqui-

nas de míLcrofilmagem.

Os CONTADORES iniciam a sua actividade no T0T0B0LA,ap6s

o trabalho diário normal, nomeadamente os empregos ,
embora quase

todos beneficiem da "Semana Inglesa" ,
e uma certa percentagem dur-

ma uma sesta no sábado å tarde. Quer dizer entram para a Sala de

"Escrutínio e Contagem" já com um determinado grau ou pelo menos

com certa predisposigão para a instalagão de FADIGA.

0 trabalho de contagem das matrizes de cada concurso é

realizado nas noites de cada sábado, prolongando-se pela madruga-

da do domingo. Comega ås 23 horas terminando variâvelmente confor

me o movimento de bilhetes apostados. Contudo, regra geral, aquele

trabalho so se encontra concluído por volta das 5 ou 6 horas da

manhã do domingo, chegando por vezes a prolongar-se até âs 7h30 e

mais .

Quase todos senão todos os CONTADORES sujeitam-se a uma

prova tão dura durante o seu fim de semana, por nítida deficien -

cia dos seus níveis economicos, tendo bem presentes as dificulda-
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des com que naturalmente se devem debater para a resolugao das suas

responsabilidades familiares.

Os CONTADORES, num total aproximado de 130 indivíduos ,es-

tão divididos em cinco turnos
, denominados pelas cinco primeiras le

t ras do alfabeto. A localizagão de cada turno, assim como o local

onde cada CONTADOR se senta, são constantes, de modo a permitirem

que seja verificado råpidamente o número e a identificagão dos quu

eventualmente faltarem, e ,ainda julgamos que terá uma influência psi-

cologica positiva no rendimento individual, pelo menos no início de

cada sessão de contagem,

Em toda a noite de trabalho, e numa hora determinada pe
-

las conveniencias do servigo,têm um período de descanso de 30 minu-

tos, por grupos ,
e durante o qual, além dum repouso passivo ,

costuman

satisfazer as suas necessidades fisiologicas (tomam um pequeno lan -

che) ,

- PQRQUE E QUE FORAM ESCOLHĨDOS OS CONTADORES PARA ESĨA EXPERĨENCĨA?

Pelo contacto prévio que tivémos com a organizagão verifi

cámos que :

1 - preenchiam os requisitos necessários para a existên -

cia de FADIGA.

2 - a sua produgão era controlada, permitindo-noe determi-

nar una curva de produgão provåvelmente decrescente e reveladora da

propria EADIGA.

A ocupagão dos CONTADORES DO T0T0B0LA pode ser sumariamen

te caracterizada por duas particularidades que a projectam para o

quadro geral de todo o trabalho moderno de produgão
-

esforgo de a-

tengåo e monotonia.

Qual ê o trabalho normal do CONTALOR?

0 departamento das "Apostas Mútuas Desportivas" da Sanfa

Casa, tem espalhados por todo o País inúmeros agentes ,
instalados

em casas dos mais variados ramos de comércio.

Estes agentes possuem uma ou várias máquinas registadoras ,



- 71.-

cedidas pela organizagão, conforme o movimento que garantam, e re

cebem com a devida antecedência os impressos destinados a serem

distribuîdos a quem os pretender. Recolhem depois essas matrizes,

já preenchidas pelos apostadores, tentam verificar qualquer irre-

gularidade no seu preenchimento, registam-nas na máquina, e rece-

bem o dinheiro correspondente ao número de apostas (simples oumúl

tiplas). Ainda têm os agentes de preencher uma "Guia de Prestagãc

de Contas" na qual discriminam todo o movimento "totobolístico"

que enviam pelos carros de recolha aos servigos centrais do TC-

TOBOLA .

A cada CONTADOR é entregue um "agente", isto é, o movi

mento total que cada um daqueles representantes remete. 0 volume

do trabalho é variável consoante o movimento e portanto a impor
-

tância do agente, Mal acaba um "agente" recebe outro com o qual

executa as mesmas operagoes.

Estas, constituindo o trabalho normal do CONTADOR, po
-

dem dividir-se em duas direcgSes bem definidas:

- a "matriz" prbpriamente dita;

- a "Guia de Brestagão de Contas".

TOTOBOLA

28 Abrll 1963

MATRIZ
Verlfl«|ue pele dala

se é esle o bllhele

que Ihe Inleresse.

SANTA CASA DA MISERICÔRDIA DE LISBOA

APOSTAS MÚTUAS DESPORTIVAS

Nome ..ime$.?dmim._AWfSl

0"'(A"n8o "ÍndTêicĩo"iio nome íorno p bllhele nulo)

Morad....^.M..«4tE!-,.5-.!U4BC!A

BILHETE

1574893

32
Dobre o b.lhele pelo lre?o. Preenche de m.ne.re .e9.ve.,se poss.ve. em mêlúscules, sem emertées, e llnle ou es|erogré|lceo
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Número de conlrele a regis.ar pale maquina

SANTA CASA DA MISERICÔRDIA DE LISBOA

Apostes Mûtues Desporlives

"TOTOBOLA"

AGÊNCIA N°Q1~825
.

Nome ToaKjJWĩ k MoJtx^lc.
Sede em RiLdL ájQ^^M

- UjyblDCX

GUIA DE PRESTACÂO DE CONTAS

Concurso N.°_20_ A realizar em 1 de (Lkltil/Orø de 1962=.

Número de

eposlei por
bllhele

Número de bilhe.es

recebidoi

SIMPLES:

2 ..

4 ..

6 ..

8 ..

MÚLTIPLAS:

16 ..

18 .

24..

27..

32 ..

36..

48..

54..

64..

72..

81 ..

96..

TOTAl (a)

M
.21
ifi
56

4

1

4

W

Tolel de aposlas

efactuadas

24

31
6Q
MÍ

16

53-

16

6H

ÊS.
<m

QUADRO DE CONTROLE

DISCRIMINACÅO
A preencher pelo

egente

Número registedo ne presente relecSo

Número registado ne relecSo enlerior

Dlference

A deduzir.- o número regisledo neste relocão

Tolel regislado

Números ANULADOS

Tolel de bilheles recebidos (a)

612

502

110

101

ifîĩ

DISCRIMINA-

CÅO

IMPORTÂNCIA

(a praencher pelo

egenle)

Aposlas a I$50

ComissSo de 5% a deduzir (con/orme tabe/a)

ímportåncie llquide
■

Regularizafão de contas do concurso

mjHl^-lM--
para mais

nOĨ reafizado

para menos

Imporfáncie c/o c/ieque n
• 02^8-f sobre o Banco

Cia oo cnewuc n.
■ ^íLa'^ p

133** $50

J&1$20

iM5$30

4- 5_$?0

$_

i&L$M

A preancher

peloi lervicoi

A PREENCHER PELOS SERVICOS

Recllficedo

_$_

_$_

+

DIFERENC AS

A débilo A crédllo

_$_

J—J

_$.

OBSERVAQOES

(a) Estes totais deverão
ser iguais.

lisW , ?_o h* S^WvW deI96.
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^uanto a jjriacira, da qual junto inserimos um exemplar
devidamente PTeenchido, (°om ™ caso de apostas simples, nas duas

colunas da flifoita, e um caso de apostas múltiplas) deverá o CON-

TADOR verificar todos os pormenores do seu preenchimento, como se

ja^ a existência do nome do apostador e do carimbo da máquina re

gistadora, a correcta situagão deste, a utilizacão dos sinais con

vencionais (1x2) e o exacto número destes, quer nas apostas sim -

ples, quer nas múltiplas. Deverá ainda reparar se a matriz está es

crita a lápis (anulada) e se na realidade se trata duma matriz ou

do recibo respectivo.

Tem ainda de verificar se as matrizes estão ordenadas por

grupos de apostas e, dentro destas por ordem numérica (número de

controle) .

Quanto â Guia de Prestagão de Contas, que junto apresen
-

tamos
,

o CONTADOR tem de conferir todos os elementos que lá se en -

contram registados. Para isto terá de contar todos os t)ilhetes,ve-

rificar as importâncias correspondentes e reparar se o carimbo que

deve ser aposto no alto da Guia, corresponde ao último registo da

máquina, para o concurso respectivo. Caso assim não acontega tem

de procurar qual é a matriz que tem o número mais elevado
, para po-

der conferir a numeracão do impresso de que vimos falando.

Quando a contagem dos bilhetes venha errada do Agente,

o CONTADOR terá de rectificar todas as irregularidades provenien -

tes desse engano.

- OUTROS PREPARATĨVOS

Foi resolvido enviar uma circular a todos os CONTADORES,

explicando o que se pretendia fazer, "bem como um inquérito no qual

se pediam alguns elementos indispensáveis a escolha e formagão dos

grupos para a experiência.

Transcrevemos o texto daquela:

"Têm sido conduzidos vários estudos sobre FADIGA, inci -

dindo especialmente na acgão do movimento sobre a FADIGA DE CARAC-
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TER INTELECTUAL.

A FADIGA INTELECTUAL caracteriza-se por diminuigão das

capacidades intelectuais, nomeadamente da atengão, com abaixamen

to de rendimento e aumento do número de erros . É da experiência
de todos que em períodos de estudo intensivo, um passeio ou uma

série de movimentos, trazem uma melhoria do trabalho intelectual

subsequente. Em estudos feitos nos servigos dos correios da Sué -

cia, repetidos na Alemanha e com mais desenvolvimento na Rússia,

verificou-se que a interrupgão ,de períodos prolongados de traba-

lho por períodos curtos daquilo a que se chamou "GINÁSTICA DE PAU-

SA"
,
aumentou o rendimento dos empregados e diminuíu a sensagão

de mal-estar resultante da FADIGA INTELECTUAL.

Numa experiência conduzida entre nos
,
com os alunos do

I.N.E.F., e na qual foi utilizada uma técnica original, comprovou

se estatísticamente o resultado benéfico da "GINÁSTICA DE PAUSA" ,

sobre a capacidade de atengão.

0 Director e alguns Professores do Instituto Nacional

de Educagao Física pretendem agora estudar na equipa de contado -

res dos Servigos do TOTOBOLA, o grau benéfico da acgão de um pe
-

queno período de "GINÁSTICA DE PAUSA". Para isso pretende-se for-

mar dois grupos , quanto possível homogéneos (no respeitante a uma

série de condigoes individuais) e verificar se, fazendo um grupo ,

uma ginástica simples de movimentagão dos diversos grupos muscu -

lares e sem dificuldades técnicas, e outro, tendo um período de

descanso passivo, há diferenga no comportamento dos dois grupos ,

quanto ao período que se segue ao descanso (activo e passivo) as -

sim como â facilitagãodo trabalho e ao bem-estar.

Para estímulo do rendimento serão criados alguns prémios

pecuniários sobre a produtividade.

A experiência será executada numa ou duas noites de tra

balho e consistirá no trabalho normal dos contadores, apenas con

rendimento verificado por períodos e num grupo com "GINÁSTĨCA DE

PAUSA".
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0 interesse manifestado pelos os Exmos . Srs . Provedor

da Santa Casa da Misericordia e pelos Directores do TOTOBOLA que

compreendendo o largo alcance e projecgão que a experiência pode

ter, deram-nos o maior apoio e facilidades, fazendo-nos augurar

que aquela decorrerá da forma mais satisfatoria. Gostaríamos no

entanto que os senhores contadores que formarem os grupos de tra

balho dessem a sua colaboragão voluntária, activa e inteligente,

do que temos a certeza, dada a forma eficaz como têm desempenhado

as suas fungoes.

Para esse fim remetemos a V. Ex^ . uma ficha a que agra
-

decemos o favor de responder, fazendo a entrega das suas declara-

goes na noite do proximo sábado, dia 23, caso lhe seja possível."

A ficha confidencial pedia os seguintes elementos; no -

me ; idade; profissão; horário de trabalho ao sábado; outras acti -

vidades ao sábado ; descanso entre o trabalho e o TOTOBOLA e sua

duragão; fumo e café ao sábado e respectivas quantidades; prática

de Ginástica ou Desporto; resumo da vida gimno-desportiva;

Quer a tarefa de impressão quer a de emissão de todos os

exemplares ficou a cargo da secgão que trata de todos os assuntos

relacionados com os CONTADORES.

A resposta ao inquérito era absolutamente livre ; no en-

tanto elevou-se a 82$ da totalidade dos CONTADORES, So mais tarde

viemos a saber que alguns , por qualquer razão que desconhecemos
,

não chegaram a receber a circular.

0 interesse despertado pela ideia desta experiência não

so nos Directores como nos proprios CONTADORES foi bastante gran-

de. Não queremos deixar de referir o aborrecimento manifestado por

aqueles que acidentalmente não receberam a circular.

Depois de termos já alguns dados concretos para a orga-

nizagão da experiência, resolvemos promover um curto contacto in-

dividual com os CONTADORES, em que explicámos a cada um deles os

moldes como se iria desenrolar o estudo que pretendíamos fazer,
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frisando bem o carácter muito simples e fácil dos exercícios gi-
násticos que lhes seriam pedidos. Apos este curto esclarecimentc

perguntámos-lhes se estavam interessados em colaborar e, finalmoc.

te para uma mais certa e criteriosa escolha dos CONTADORES
, pedi

-

mos-lhes que nos revelassem qualquer doenga ou deformidade que

possuissem, ou impossibilidade de realizagão de determinados mo -

vimentos, e que contra-indicassem a sua introdugão na experiência.

Em face das respostas ao inquérito e â conversa confi -

dencial, foram criados grupos tão homogéneos quanto possível em

idade e outros factores. Eliminámos logo todos os indivíduos aci-

ma de 4.2 anos^-e os que por defeito ou doenga podiam ser prejudi
-

cados ou prejudicar a aula de GINÁSTICA.

Dividimo-los inicialmente num grupo para fazer GINÁSTI -

CA DE PAUSA e num grupo testemunha, destinados a alternar no 2*.

diaAde experiência.

Devido â falta de um espago suficiente para fazer GlMSTI

CA foram os grupos divididos em dois sub-grupos, que executavam

aquela numa Sala de Recreio e num corredor amplo, entregues aoPro

fessor Paula Brito e a nos, embora com esquema igual.

0 número de componentes de cada sub-grupo foi previsto

em 16, mas porque houve alguma ausências, sobretudo devidas a do -

engas (gripe) e porque um ou outro nfão compreendeu o que se lhe

pediu incorrendo em registos errados que prejudicavam o cálculo

dos respectivos rendimentos, alguns dos grupos foram afectados no

seu número, ficando reduzidos no fim dos diferentes dias de expe
-

riencia aqueles indivíduos que compareceram sempre, exocutando as

fungSes que lhes competiam e como foi indicado.

A fim de aumentar o interesse pelo trabalho, foram crio.

dos prémios monetários de 300$00 e 200$00 para os dois CONTADORES

de cada grupo que no conjunto das duas sessoes obtivessem maior

rendimento .
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B - EXECUgÃO DA EXPERIENCIA

1Q* D1A - Realizou-se com os trabalhos relativos ao 28 e.

Concurso d.o TOTOFOLA, na noite de 31/3 para 1/4 de 1963.

Pouco antes das 0*30 horas o Senhor Doutor Andresen Lei-

tão apos ter agradecido brevemente a colaboragâo que os CONTADO -

RES iriam prestar,fez algumas recomentagoes ao microfone da Sala

de Contagem, referindo-se aos períodos de controle e å necessida-

de de os assinalarem na propira folha de produgão, aos grupos que

fariam GINÁSTICA e a outros pomenores primcipalmente sobre a or -

ganizagão do intervalo. A finalioar, comunicou a existência de pré

mios monetários para os que conseguissem um maior rendimento no

conjunto dos dois dias de experiência.

Ås 0.30 horas comegou efectivamente o controle da pro
-

dutividade de cada CONTADOR, controle esse ft-ito através dum si -

nal convencional e de algumas observagoes que cada um julgasse ne-

cessárias
, para um cálculo mais aproximado do respectivo rendimen

to.

Para as 2 e 3.30 horas estavam previstos os limites do

novo período de controle.

No entanto na realidade assim não aconteceu porque os

CONTADORES conseguiram "esgotar" o trr.balho existente até* âs 3 .20

horas, não perfazendo portanto o espago de tempo que tinha sido

pensado para cada período de trabalho . Aqui há uma razão forte que

não podemos deixar de citar. 0 factor psicologico, ocasionado pe
-

la ideia do prémio, deve ter tido influência decisiva no profícuo

rendimento deste período.

0 intervalo iniciou-se por volta das 3.30 horas e teve

a duragão exacta de 30 minutos.

0 terceiro e último período, que tinha sido pensado e-

fectuar-se das 4.00 âs 5-30 horas, comegou logo apos 0 repouso,

aue decorreu da melhor forma principalmente a GINÁSTICA DE PAUSA.



- 77 -

Tal como o período anterior nao teve a duragao de 90 minutos,por
que até mesmo nestsfaltura em que é natural a instalagão duma inten-

sa FADIGA, e apesar do aumento de matrizes enviadas da região do

Porto, todo o trabalho foi executado ate as 5.20 horas aproxima-
damente .

- Seria a continuagão do efeito estimulador da ideia dc

prémio?

- Haveria já também a reunir-se åquele as influências

benéficas da GINÁSTICA DE PAUSA?

- As conclusSes estatísticas do proximo capítulo deve-

rão dar-nos algumas indicagoes a este respeito.

No dia 7 de Abril foi levada a efeito a segunda etapa,

digamos assim ,da experiência.

Como já acontecera na semana anterior, ås 0.30 horas i-

niciou-se o primeiro período de controle da produgão até ås 2.00

horas
,
a que se seguiu o segundo ats ås 3.30 horas .

0 intervalo decorreu normalmente
,
sendo de o.estacar

,
tal

como no primeiro dia de experiência, o modo agradável, interessan

te e profícuo (aspecto psíquico) como decorreram as sessoes de GI

NÁSTICA DE FAUSA.

Um grande e desolador imprevisto veio contudo prejudi -

car o normal prosseguimento e impedir, em grande parte^ as possibi -

lidades de bom êxito desta contra-prova da experiência.

Terminado o ospago de tempo destinado ao repouso activo

e passivo. verificou-se que "o Porto"1 (como é conhecido o movimen-

to que provém daquela cidade e seus arredores) ainda não tinha che

gado.

Foi um grande contratempo pois o intervalo teve de pro-

longar-se até as 4.40 horas
,
momento em que , por indicagão do sr.

Dr. Adresen Leitão, foi feita a distribuigão tanto quanto possivol

simultânea a todos os CONTADORES em experiência.

0 período de pausa que ,
como fora pensado, devia ser dc
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30 minutos, neste dia teve a duragão de uma centena de minutos.

Desta vez o caso complicou-se determinando que tivés-

semos de prescindir dos dados que pudessem ser fornecidos por es_

ta sessão de trabalho .

No dia 27 de Abril realizou-se finalmente a 22. parte

(repetigão), na qual não se nos depararam imprevistos que pudes-

sem afectar o normal decurso da experiencia.

Contudo este segundo dia que teria também um interesse

grande para confronto de cada CONTADOR consigo mesmo, a fim de p>~_

dermos apreciar uma possível alteragão da produgão no dia com GI-

NÁSTICA para o dia sem esta ou vice-versa, conforme o sub-grupo a

que pertencessem os CONTADORES, não nos permitiu essa observagãc

^do trabalho deste dia ter sido bastante mais dificil e intenso,

dada a acumulagão do concurso normal com outro extraordinário(Con

peonato da Europa de Oquei em Patins ) criando dificuldades que se

concretizaram por uma diminuigão global do rendimento,o que foi

tomado em consideragão nos estudos estatísticos .

Todos os restantes pormenores decorreram bem, nomeada -

mente as sessoes de repouso activo.

- A GINÁSTĨCA EMPREGADA

Apresentaremos seguidamente a ligão de GINÁSTICA DE PAU

SA, organizada de colaboragão com os Professores que a ministra -

ram,e adequada âs possibilidades médias dos indivíduos a que se

destinava, ao seu grau de FADIGA e â actividade que vinham a rea-

lizar.

- A duragão desta ligão foi aproximadamente de 15 minu-

tos .

- Caracterizou-a acima de tudo o carácter de å vontade,

de descontracgão, de indeterminagão de movimentos e principalmen-

te de euforia e optimismo.

- 0 esquema foi organizado atendendo å inexistência de
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material ginástico e a que s6 poderia ser feito na posigão de

pé, pois os CONTADORES apenas despiam o casaco e desaperta-
vam o colarinho,

- Descrigão do esquema.

- Utilizaram-se exercícios de quatro tipos (classi

ficados quanto ao efeito predominante ) :

a - exercícios dinâmicos ;

b - exercícios estáticos;

c - exercícios de relaxamento muscular;

d - exercícios recreativos.

- Estes diferentes exercícios foram agrupados no esque

ma respeitando os princípios de alternância e segundo uma "cur-

va de esforgo" atingindo grau pouco elevado, dadas :

- a ausência de preparagão anterior dos CONTADORES;

- a sua heterogeneidade .

Apresentamos a seguir os exercícios que preferimos pa

ra a composigão do esquema.

1 - slt. alt. sb. Prn. esq. (dir.)

2 - cor. sem direcgão definida, evitando os colegas.

3 - "massagem" Fc. e Olhs .

4 - mov. "espreguigar" c. ext. Tr. ret. e sup. Brs.

5 - m. mov. alt. c. um e out. Br.

6 -

gr. fl. Prns. c. Ms. sb. Js . (imitar o movimento

habitual depois de se ter andado muito tempo de automovel) .

7 - Ms. Os. - circds. Brs .

8 - Prns. afs.
- torg. Tr. esq. (dir.) c. l/2 fl.

Prns. e bal. livre Brs.

9 - Prns. afs.
- lig. fl. Tr. fr. e ret.

10 - Prns. afs.
- lig- fl. lat. esq. (dir.).

11 - ( . •) dois a dois:

a = fr. a fr., Ms. dds. - "empurrar" o parceirc

b = fr. a fr., Pls. agr.
- "puxar" o parceiro
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c = Cts . c. Cts .
-

"empurrar" o parceiro p. ret.

d =

E-jj Ms. ap. reg. Dors . E^
- resistir

E^; Prns. afs .
-

empurrar p. ret.

12 - Cor. livre.

13 - P. fr. out., pos. fac. parede, dist. 0,50m, Ms .

ap. fac. alt. Os. -

"empurrar" a parede, contraindo os músculos

abdominais.

14 -

pos. dors. parede, Prns . afs . dist. 20nin.parede ,

Cts. ap. parede, Brs . el. lat. - inf. - obl., Ms. ap. dors.
-

"empurrar a parede c. Brs .

15 - Exs . de descontracgão :

a = slt. a vont., alt. sb. um e out. P.

b = sacudir Prns . e Ps. alt.

c = el. sup. alt. Brs. e qd. Brs . descontraído^

d = el. sup. Brs. e qd. Brs. sgd. qd. Tr. fr.

e = "massagem" Fc, Olhs., Brs. e Prns.

16 - Inspiragoes e expiragSes lentas c. el. lat. e abx.

inf . Brs .

II - A EXPERIENCĨA CONDUZĨDA NUMA ESCOLA PRIMÁRIA

A - A ORGANĨZACÃO DA EXPERĨENCIA

A concluir os trabalhos já realizados julgou de inte-

resse o Senhor Doutor Andresen Leitão efectuar mais uma experiên

cia, recaindo desta vez a sua imaginagão sobre a FADIGA INTELECTU

AL infantil, que , segundo pensamos deve ser hoje uma realidade,

completando-se assim os estudos já feitos em indivíduos de nível

universitário e no ambiente do trabalho intelectual de rotina.

Depois de conseguida a necessária aquiescência do Exmo .
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Director Geral do Ensino Primário, Dr. José Gomes Branco, para as

facilidades que fossem pretendidas, pusemo-nos em contacto com o

Senhor Inspector Superior ao qual descrevemos a finalidade e o es

bogo do que se pensava fazer. Por intermédio deste, o Senhor Ins

pector Correia da Silva orientou-nos e aconselhou-nos na escolha

quer da escola quer do professor que reunisse melhores condigoes,
a fim de que tudo decorresse sem inconvenientes e os resultados

não fossem adulterados.

Foi escolhida a Escola Primária Oficial n2. 145 sita no

Vale Escuro (Alto de S. João) em Lisboa.

Encontra-se bem situada num local relativamente elevado

e sossegado, e está instalada num edifício de construgão recente
,

moderno e funcional dispondo de bons recintos de recreio facili -

tando as sessoes de GINÁSTICA DE PAUSA. Estes páteos ficam napar

te posterior da Escola, permitindo que a GINÁSTICA não fosse ob -

servada pelos transeuntes, sempre curiosos, que poderiam deste mo

do prejudicar 0 bom rendimento das ligoes, por provocarem um cer -

to retraímento nas criangas durante a execugão dos diversos exer-

cícios. Existia ainda um páteo coberdo que resolveria o problema

da GINÁSTICA, caso as condigoes atmosféricas não fossem favoráveis

A Escola n2. 145 funciona em regime de curso duplo,isto

6, com dois turnos de servigo, dos quais preferimos para a experi

ência o que é* leccionado das 9 hs 13 horas.

Este pormenor foi um factor altamente atendido para a

escolha da Escola de que vimos a falar, porque neste regime de en

sino, os professores primários, dispondo de menos tempo lectivo
,

veem-se obrigados a intensificar as suas ligoes, de modo a que os

programas sejan devidamente cumpridos e as percentagens dos alu -

nos que devem transitar de classe, perfeitamente conseguida.Assim

têm de dilatar as suas ligoes com prejuízo dos recreios.

Os alunos s6 beneficiam de um curto intervalo de 15 mi-

nutos sensivelmente a meio de todo o período diário escolar (das

11 as' 11.15 horas). Daqui compreendemos qus a FADIGA INTELECTUAL
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que invade aquelas criangas será mais intensa do que a que aparece

nos que frequentam o regime de curso simples, o que veio facilitar

as condigô'es da experiência, pela criagão dum está&Lo fisiologico
favorável ao estudo em causa.

A turma escolhida, a da 4§. classe, como na generalidade,

apresentava um elevado número de alunos (38), pormenor importante

para uma maior possibilidade de conclusoes estatísticas .

E a terminar este apanhado das razSes que determinaram a

escolha, temos a referir a garantia de preciosa colaboragão que ero.

esperada da Professor da classe, Senhor José* Branquinho ,
o que na

realidade viemos a constatar posteriormente .

Feita a escolha da Escola Primária onde se realizaria a

experiência, o Senhor Doutor Andresen Leitão deslocou-se lá connos-

co
,
no dia 26 de Abril de 1963, onde nos pusemos em contacto com o

Director da Escola, com o Professor da 4-. classe e apreciámos o as_

pecto geral desta,bem como as suas reacgoes durante o intervalo.

Apos ter sido explicado o fim em vista, bem como as nor

mas em que teria de ser estruturado todo o trabalho a efectuar,fo

ram encarados todos os pormenores necessários å realizagão da expe_

riência, e o que se pretendia como colaboragão efectiva do Senhor

Professor Branquinho.

Logo nessa troca de impressoes foram removidas todas as

dificuldades e assente o início da experiência para o dia 29 de

Abril de 1963-

Comb prova de avaliagão da FADIGA foi preferido o DITADO.

Ficou o Professor encarregado da escolha de seis ditados

do livro oficialmente aprovado, de dificuldade aproximada, que fo-

ram distribuídos ao acaso nos diferentes dias da semana, os quais

de preferência ainda não deviam ser conhecidos pelos alunos. Como

característica fundamental, a extensão de cada ditado tinha de ga

rantir aproximadamente 30 minutos de trabalho atento.

Interessa aqui referir que os ditados normais destes ra-
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pazes nunca vão além de quinze minutos, período a partir do qual cc

megam a aparecer sinais de FALIGA.

De acordo com o Director da Escola, o intervalo da 4§.

classe, nos dias dostinados a experiênciasfoi alterado, sendo ante-

cipado para as 10.45 horas
,
a fim de que a GINÁSTICA não fosse pre-

judicada pela presenga numerosa e irrequieta dos alunos das restan-

tes classes.

Nos dias em que não houvesse repouso activo deveriam os

alunos ficar na sala de aula onde o Senhor Professor os manteria tan

to quanto possível interessados , durante o espago de tempo corres •

pondente ao intervalo dos outros dias.

Este tipo de recreio é o que normalmente se realiza nas

Escolas Primárias quando chove.

Foi pedida ainda a colaboragão do Senhor Profossor Bran -

quinho para explicar aos seus alunos o que se iria fazer, bem como

para lhes comunicar a existência de prémios, quer para os que me -

lhor se comportassem nas actividades que realizariam na sala de au-

la nos dias em que não haveria GINÁSTICA, quer para os que no final

dos seis ditados tivessem menor número de erros.

Ficou definitivamente resolvido que a experiência decor -

reria do seguinte modo.

Teria a duragão de seis dias
,
nos quais os ditados testes

seriam alternadamente precedidos ou de una sessão de quinze minutos

de GINÁSTICA DE PAUSA, ou de um período de idêntica duragão , preen-

chido com jogos na propria aula, que apenas lhes permitiria um re-

pouso de carácter passivo.

Ate å hora de comegar efectivamente a experiência, os a-

lunos teriam a actividade escolar normal.

Antes de qualquer destes intervalos era-lhes permitido sa

tisfazer as suas necessidade fisiologicas.

0 início do ditado devia verificar-se logo que terminasse

a sessão de GINÁSTICA ou o repouso passivo, conforme o dia.
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Como fora pensado inicialmente a experiência devia durar

uma semana, contudo visto que ao sábado se costumamregistar mais

faltas porque é dia de "Escola sem saco", explicagão que nos deu

o professor da classe, prescindimos daquele dia passando para a 2§.

feira seguinte a etapa que se previa para o sábado.

B - A EXECUQÃO DA EXPERĨÉNCĨA

No p -imeiro dia, segunda-feira dia 29 de Abril, tudo de

correu normalmente sendo de registar o elevado interesse e entusi -

asmo que todos os miúdos revelaram, entregando-se com visível ale --

gria å execugão dos exercícios que lhes pedimos.

No segundo dia fomos encontrar o Professor da classe bas_

tante preocupado com um pormenor da experiência que na sua opinião

lhe prejudicava intensamente o rendimento do ensino . Referia-se â

particularidade de os ditados terem sido escolhidos dentre as li-

goes que ainda não tinham sido explicadas ou ensinadas aos alunos .

Dizia que o aluno fazia o errq^ e fieava com a visão da palavra mal

escrita bem gravada, o que tinha uma repercussão pedagogica nefasta.

Concordámos com este reparo, e em face dele nova escolha

de ditados foi feita, mas agora recaindo sobre os textos que já ti

nham sido dados há bastante tempo, exigindo-se dos alunos uic

maior esforgo de atengão para recordarem o modo como se escrevia es

ta ou aquela palavra.

Assim a experiência voltou a ter início no dia 30 de A~

bril, terminando portanto no dia 7 6_e Maio.

Tudo decorreu normalmente, sem contratempos de vulto.

As criangas suportavam bem os intervalos dos dias em quo

tiveram de ficar na sala •

de repouso passivo o Senhor Professor Branquinlic
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ocupou os seus alunos com jogos de interior, digamos assim, mas

em que eles estavam normalmente sentados.

0 intervalo dos dias destinados â GINÁSTICA DE PAUSA

era esperadoporaqueT.es com grande entusiasmo, que transbordava

durante as sessoes prbpriamente ditas. A organizagão destas, per

feitamente enquadrada na teoria geral da GINÁSTICA DE PAUSA, que

focámos no capítulo anterior ,obedeceu como não podia deixar de

ser ås características das criangas a que se destinava, bem como

ao género de actividade que se impunha compensar.

A ligão foi constituída com exercícios muito simples,

pois destinava-se a criangas que na sua maioria nunca tinham fei

to GINÁSTICA.

0 exercícios, bastante numerosos, para que fosse possí-

vel variar e assim mantê-los interessados
,
na sua quase totalida

de foram executados sob forma imitativa, conforme impunha o psi -

quismo de criangas de 4-. classe.

Quer o comando, quer a execugão prbpriamente dita, tive

ram um carácter bastante livre e despreocupado.

Não houve cuidado especial para a necessidade de correc

goes.

Os exercícios utilizados, além de pretenderem que se dcs

se uma activagão cardio-pulniunar e um razoável trabalho dos mús -

culos dos membros inferiores, visavam em larga escala a criagão

dum ambiente alegre e euforico, de compensagão e estímulo psicolo

gico, que se impunlia, merce do estatismo e tensão psíquica em que

durante várias horas aqueles rapazinhos trabalhavam.

Tal como para o esquema da experiência anterior visámos

a utilizagão de exercícios:

a - de ligeira flexibilizagão

b - dinâmicos

c - estáticos

d - recreativos (em grande número)
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A ligoo terminava sompre já na propria sala de aula,com
exercícios de descontracgão muscular . 0 interesse da utilizagão des

tes movimentos foi referido no capítulo antecedente.

Transcrevemos em seguida a ligão que foi utilizada igual
mente durante os tres dias da experiencia em que havia intervalos

com exercícios físicos:

1 - and. å vtd. (sem direcgão definida)
2 - cor. å vtd. ("guiar automovel'')

3 - mov. de espreguigar (c. 2 Bras . e alt. c. um e out.)

4 - o m. do n2. 2 c. prg. ao apito do ĩrof. ("travoes

afinados") .

5 - o m. do n2. 4 mas prg-. gr. fl. Prns., Ms. ap. sl.

6 - mch. alt. s. Pts. Ps. c. Brs . ext. sup. e em gr. fl.

Prns. (como "gigantes e anoes")

7 - (..); fr. a fr., gr. fl. Prns. -

empurrar o parcei-

ro ("luta de galos")

8 - slt. c. Brs. el. lat, (como se saltassem a corda)

9 - Prns. afs., Brs. ext. sup.
- fl. Tr. fr. c. mov.

enérgico Brs. ( "rachar lenha")

10 - Prns. afs, Brs. el. lat.-fls. lats. esq. (dir.)

('lm'itaro avião num dia de muito vento")

11 - Prns. afs. - torgs. esq. (dir.) c. bal. livre Brs .

("cada um arran'jalugar para si")

12 -

gr. fl. Prns., Ms . ap. sl.
- ext. Prns. ret.

13 - slts. em alt. c. ext. sup. Brs. ou ext. lat.-sup.-

obl. alt. Br. esq. (dir.) ("imitar o guardaredes ten

tando apanhar a bola ora com as duas mãos ora afas -

tando-a com um soco para qualquer dos lados").

14 - (..)-slt. tentando pisar os Fs. do parceiro

15 - (..)° fr. a fr.-slt. tentando tocar hos Js. do par-

eiro c. uma palmada-
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16 - ( . . ) fr . a fr . :

a - Pls. agr. mut. - "puxar"

b - Ms . dds. -

"empurrar"

Cts.c. Cts .

c -

"empurrar"

17 - ESTAFETA entre duas equipas, com percurso de ida e

volta ( "Sporting-Benfica" )

NA SALA LE AULA:

- levantar e deixar-se sent. sem esforgo

Sent.nas carteiras|-"dormir"sobre a carteira

- "espreguigar"

A seguir apresentamos alguns instantâneos da execugão

deste esquema,

0 esquema GINÁSTICA DE PAUSA que apresentámos ,
destina-

do a compensar e a evitar as repercussSes funcionais da FADIGA IN

TELECTUAL, embora composto por exercícios com finalidades semelhan

tes aos da experiência realizada no TOTOBOLA, foi organizado de mc

do a adaptar-se a criangas com idade média de 10 anos.
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ESTUDOS E CONCLUS5ES ESTAĨĨSTĨCOS

DADOS SUBJECTĨVOS

I - Estudo da experiêncie feita no TOTOBOLA

1 - Cálculo dos RENDIMENTOS parciais por

CONTADOR; seu aspecto gráfico.

2 - Estudo estatístico

3 - Impressoes colhidas

II - Estudo da experiência conduzida na ESCO

LA PRIMÁRIA

1 - Cálculo dos erros ; seu aspecto grá-

fico

2 - Estudo estatístico

3 - Impressoes colhidas

III - NOTAS CONCLUSIVAS
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ESTUDQS E CQNCLUS5ES T?ĸTAĩXSĩĩCAS

PADOS SUBJECTIVOS

Depois de termos feito a descrigão das experiencias ,
men

cionaremos o estudo estatístico feito para cada uma delas.
Na experiencia realizada no TOTOBOLA, entrámos em linha

de conta com o RENDIMENTO individual, por períodos, representado pe
lo numero de matrizes conferiuas e contadas; quanto â experiencia
da ESCOLA PRIMARIA, o NTjMERO DE ERROS em cada ditado, foi o elemen

to de controle da prova.

ESTUDO DA EXPERĨENCIA FEĨTA NO ĨOTOBOLA

Dissemos na parte roferente âs razoes porque foram os CON

TADORES DO TOTOBOLA escolhidos para esta experiencia, que a sua prô
dugão era controlada .

Na verdade cada CONTADOR tem por imposigão da organizagão,
de registar numa folha ,chamada de produgao, todo o trabalho que rea-

lizaa
, discriminado por agentes ,

como podemos ver no exemplo que jun

to apresentamos .

A primeira operagão que se impunha realizar, a fim de po-

derem ser feitos os cálculos estatísticos
,
era o apuramento do ren-

dimento individual dos CONTADORES em experiência ,
mas por cada pe-

ríodo em que dividimos a noite de trabalho, que como referimos fo-

ram os seguintes: 0.30 - 2.00; 2.00 - 3-30 e 4.00 - 5.30 horas.

Sô esporådicamente o início da conferência de determina -

dos agentes coincidiu com os limites daqueles períodos ,
e por issc

explicaremos o processo que usámos para o apuramento dos rendimen -

tos parciais de cada CONTADOR.



SANTA CASA DA MISERICÔRDIA DE LISBOA
Aposles Mútuas Desporlivas

"TOTOBOLA

CURSO N.° 32

D TURNO

Conlador n.° «-' f3

..1í?to\^

HORA DE SAÍDA

2 1 MAY 1963

* * t
« ÍA

••

\h

Agentes
Conferidos

Nûmero de biihetas Tempo dispendido

Controle dos Servifos OBSERVACÔES
Apostas
simples

Apostas

múlliplai
TOTAL Início Termo Diference

0(rûo4 2Î9. 44 334 23k 23.25 251".

15-Oo7 îfl. 12 102 23.26 23.38 12

24-003 225 2 227 23.3? 23.55 1?

16-042 1<S<1 1 1*0 23.55 0.07 12

tá-QW 114 4 418 o.oa 0.15 15 iriicio

10-028 1«4 1 4^5 0.24 044 20

02-044 VH % 722 0.45, 1.12 •2.T-

17-011 Î60 41 <KQ\ 1.Í3 1.53 40

02-172 <oh(, 10 656 1.54 2.25 51 FlM 19FEKIODO

02-027 45? 22 485 2.26 3.00 34

10-024
f
416 34 450 5.01 3.25 24

02-14o 166 3 m 3.2tf 413 1-f trtrEK\Mlo(30'm)

17-032 236 6 242 414 4.31 1f

ko\ 15 416 432 504 .2

1? 971 5.05 5.25 20

04~©45 ■\kr 16 465 5.26 6.07 vm

1? 930 6.02 &2g 20

15 511 63H Ĩ02

L
Cerimbo e Assina lura
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Utilizaremos para o efeito, como exemplo, o raciocínio que

fizemos com o CONTADOR ns. 375, cuja folha de produgão do segundo dio
da experiência, apresentamos junto.

0 sexto agente (10-028), que este CONTADOR conferiu, tomou

lhe 20 minutos, dos quais apenas 14 nos interessam, pois foi o tempo

que trabalhou já dentro do 1°. período do controle. Para sabermos o

número de matrizes conferidas neste espago de tempo fizemos a seguin
te proporgão:

dispendeu 20 m para conferir 195 matrizes (total do agente)
nos 14 que nos interessam conferiu X

x = 136

Ainda dentro da produgão deste período adicionámos o movi-

mento dos agentes 02-044 e 17-011 que foram inteiramente conferidos

até a 1.53 horas. Contudo o "agente"seguinte',' 02-172, comegou no pri

meiro período mas prolongou-se pelo segundo. Tivémos portanto de apu

rar a parte pertencente a cada um daqueles, para o que utilizámos uma

proporgão semelhante å anterior.

Gastou 31 m para conferir 656 matrizes (02-172)

nos 6 m que faltavam para completar o 12. período conf.

x = 126

Para o rendimento completo deste período Dastou-nos juntar

este número aos valores que já tinhamos referido.

Ficámos com a seguinte produgão:

136+722+901+126 = 1885

Quanto ao 22. período, o CONTADOR comegou-o a conferir o a

gente 02-172 no qual ainda trabalhou 25 minutos. 0 rendimento deste

espago de tempo foi fâcilmente conseguido pela suhtracgão do que fez

nos 6 minutos anteriores, da totalidade do movimento do agente.

Será portanto: 656-126 = 530
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Juntámos a este valor as matrizes remetidas pelo agente
10-024, e fizemos nova proporgêto para conseguirmos saber o que o

CONTADOR fez nos 4 minutos do agente 02-140, pertencentes ao 22.

período (das 3.26 ås 3-30 h)

Esclarecemos que a diferenga entre o início (3.26) e o

termo (4.13) deste "agente" e' apenas de 17 minutos, porque teve 1

lugar o intervalo de 30 minutos (3.30-4.00) naquele espago de tem

po.

Em 17 m foram conferidas 169 matrizes

Em 4 terá conferido x

x = 39

Teremos portanto para o 22. períoâo:

530+485+450+39 = 1504

Finalmente no 3Q. período, o primeiro trabalho do CONTA

DOR foi a conclusão da verificagão do "agente" 02-140, que apurá-

mos do seguinte modo:

169-39 (4 m fim 22. período) = 130

Seguidamente foram conferidos completamente neste perío

do os "agentes" 17-032, 01-359 e 01-147. Por sua vez no agente

04-045, iniciado ainda neste período e terminado ås 6.07 horas
,

o

CONTADOR ns. 375 conferiu 45 matrizes, o que apurámos com a propor

gão que se segue:

Em 41 m foram conferidas 463 matrizes

Em 4 Conferiu x

Foi o seguinte o rendimento deste período:

130+242+416+279+45 = 1112

No apuramento dos RENDIMENTOS do 12. dia, foi necessá -

rio ainda outra operagao.

- 0- 22. período, como já dissemos, terminou^ antesdas

3.30 horas por se ter esgotado todo o servigo chegado até essa
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altura .

Neste caso atribuímos a cada CONTADOR um RENDIMENTO para
o espago de tempo que Ihe faltava para completar o período. Fizé -

mos proporgoes considerando o ritmo de trabalho do último agente
conferido

#
neste perí odo .

Um cálculo semelhante foi exigido, para o fim do 32. pe-

nodo, também. do 12. aia#

Utilizando processo identico do descrito apurámos 0 REN-

DIMENTO de cada um dos indivíduos em experiencia, por cada um oos

três períodos, e nos dois dias daquela,

Temos a acrescentar que os RENDIMENTOS são de variabili-

dade bastante grande, visto que podem aparecer numerosas contingen
cias, no trabalho, nomeadamente no capítulo dos engancs do AgenteT
Estes determinam vma perda de tempo, que muitas vezes falseia ac

correspondencia relativa existente entre 0 número de bilhetes con-

feridos e o tempo gasto.

Obtivémos as produtividades que apresentamos nos quadros

seguintes .
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Com "base nos valores do RENDIMENTO fizemos os gráficos se

guintes .

Dão-nos uma ideia visual da evolucão do RENDIMENTO duran-

te a experiencia, notando-se um nítido decréscimo no 29. período,que
atesta a instalagão da FADIGA. No 32. período verifica-se um aumentc

devido ao repouso, mas que se acentua muito mais para o grupo que e-

fectuou GINÁSTICA DE PAUSA (1°. dia).

Devido ås condicoes anormais em que se realizou o trabalhc

de contagem do 2S. dia de experiência, 0 aspecto do gráfico corres -

pondente ao 12. dia é mais conclusivo. A direcgão continuamente de~

crescente do RENDIMENTO do grupo com REPOUSO PASSIVO, não se verifi-

ca no grupo da GINÁSTICA DE PAUSA, que ,
no entanto, teve um aumento

apos o intervalo muito menos pronunciado do que no is. dia.

ESTUDO ESTATĨSTICO

A parte estatística prbpriamente dita foi orientada inicial

mente para o cálculo do t de Student, em várias comparagSes das va -

riâncias dos diferentes períodos. Como os resultados não fossem su -

ficientemente conclusivos, foi pedida a cola"boraQão da Dr§. Latírent,

ficando o estudo definitivamente feito do modo que a seguir apresen-

tamos •
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Para tentar eliminar em certa medida os desvios individuais

de início consideram-se as diferencas sucessivas:

y2
= Rendimento do 22. período menos o rendimento do 12. perío
do.

^3
- Rendimento do 32. período menos 0 rendimento do 22. perí;
do.

y2
e

^3
= Foram calculados para cada indivíduo no primeiro e no se-

gundo dia (quadros Ax e A2). As somas médias
,
soma dos

quadrados dos desvios á média são dados nos quadros B-i^

B2.

1) Compara-se entre eles os diferentes grupos no que diz respeito,pri
meiro a

y2 depois a
y^.

As análises de variância dão:

12. dia
^2

Nd "intêfĩbr'lios grupos

I, II, III, IV

Entre os grupos

Total

S.quad.desv. i G.L.

13.799.014 i 40

2.829.210 | 3

1

16.628.224 I 43

_quad.médioi_ Rel.Var.

i :

3.449.752 | |

943.070 I 0,273
í i

[ '■

ÍMuito inferi |
I or ao nível

j de signifi- j
i cância a 0,05

A variância entre os grupos é inferior a variância no inte-

rior dos grupos.

Pode-se portanto conslderar.„este_s grupos como provind_os du-

ma mesma populacão no que diz respeito a y2(dif. rend. antes da pausa) .
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12. dia -

Quadro B^ (y2)

n

Sy2

y2
=

n
y2

*y2
n

s
y2 =^(y2-y2)2

2
„
-2

«y2-n y|)

n

*y

**:
?3

=

n

H

n y.

s y'

GRUPO I [ GRUPO IIIÎ GRUPO II GRUPO IV

11 11 13 9

- 1222 - 7392 8.891 197

-

111,09 | -

672,00 -

299,31 21,89

4.204.790 6.438.956 8.671.879 ~755.479

125.752! 4.967-424 1.164.603 4.311

4.069.038! 1.471.532 7.507.276 î 751.168

QUADRO B± (y3)

| GRUPO I

i

11

5.851

531,91

4.869.061

3.112.199

1.756.862

11

6.305

573,17

13

4.151

319,31

5.011.09$ 3.681.682
j
i

3.613-904 1.325.443

1.397.19J 2.356.239

9

1159

128,78

982.865

149.252

833.613
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Soma dos quadros dos desvios para o conjunto dos dados

4
y2

em I + II + III + IV

n = 44

^ y2
= - 12308

y
2

= -

279,23

% y2
= 20.071.104

ny2= 3.442.880

S
y2

= 16.628.224

y3
em I + II + III + IV

n = 44

^ y3
= 17.466

y3
= 396,95

£ y3
= 14.545.707

n

y3
= 6.933.199

S
y3

= 7.612.508

22. dia - Quadro B^ (y2)

n

£y2

í?2

í J'

s
y2

GRUPO I

11

- 1818

- 165,27

4.468.012

300.464

GRUPO III GRUPO II
J

(^RUPO IV

11 13 ! 9

1754 j - 2.321 |
- 3.040

- 158, 55|
- 178,54

- 337,78

3.336.727' 4.158.035 ;2. 874. 196
! i

\

276.502Í 414.386 |l. 026. 842

4.167.548 3.060.225: 3-743,649 ;1. 847. 354



n

z*

iA

n

y3

s y'

Quadro B2 (yO

GRUPO I ; GRUPO III ; GRUPO II í GRUPO IV

. 11

■

;

! - 2879

11

- 1378

- 261,73 \ - 125,27

13 j 9

+ 702 + 1620

+ 54,00 i + 180,00

' l ĩ

3.836.161 ! 1.562.310 j 2.567.070! 2.903.800

753.512 172.625 37.908; 291.600

j 3.082.649
[ 1.389.685 i 2.529.162

;

2.612.200

«)
y2

Soma dos quadrados dos d^svios para o conjunto:

y3

n ' 44

i y2
= - 8923

y2
= - 209,80

í
2

y2
= 14.836..970

n
y2

— 1^809 .539

S y2 _ 13-027 .431

n = 44

£y3 = - 1935

y,
= - 44,98

3

tA-
= 10.869.341

n
y3

= 85.095

2

3
S y? = 10.784.246
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No que diz respeito a

y^,
o tratamento sendo diferente pa

ra os grupos I e III (GINÁSTICA) por um lado e II e IV (RZPCUSO PASSI

VO) por outro, analisa-se a variância de uma maneira mais pormenori-

zada.

2q- Comparacão I e III

i F
•

S.^uad.desvios \ G.L. j quad.médio i Rel.Var.

No int.grupos I e III

Entre grupcs I e III

Total grupos I e III

3.154.055

10.368

3.164.423

20

1

21

;

; 1.577.027 i

10.368 0,0065

A variância entre os grupos I e III é desprezível em face

da variância no interior dos grupos.

Pode-se portanto considerar homogéneo o grupo (I + III).

22. - ComparaQão II e IV

No int.grupos II e IV

Entre grupos II e IV

Total grupos II e IV

S.quad.desvios ;

3.189.852

193-057

3.382.909

G.L.

20

21

P

quad.médio | Rel.Var. ;

-"Í59-.493 ~i -— |
i i

193.057 ! 1,21 |

o(a = 1
F0,05

= 4»35

Para G.L. (Grau de liberdade)

<X, = 2
Fô7oi=8»10
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Pode-se aqui ainda considerar o grupo (II + IV) como ho-

mogéneo porque a variância entre os grupos II e IV não é" significa

tivamente diferente da variância no interior dcs grupos.

3Q. - Comparacão (ĩ + ĩĩĩ) com (II + IV)

(Grupo da GINÁSTICA eon o do REPOUSO PASSIVCj

oCj Calculo da variância no interior dos grupos I + III

n = 22

<£ y
= 12156

y
= 552,55

Z y2= 9.881.160

ny^= 6.716.737

S y2= 3.164.423

/5) Cálculo da variância no interior dos grupos II + IV

n = 22

l y
= 5.310

y
= 241,36

£ y2= 4.664.547

n y2= 1.281.638

S y2= 3.382.909

i) Calculo da variância total para o conjunto dos grupos

n = 44

£ y
= 17466
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y
=

* 2
< y

=

n y2 =

sy2=

396,95

14.545.707

6.933.199

7.612.508

Análise da variância entre os grupos (I + III) e (II + IV)

■

S.quad.desvios; G.L,

No int.dos 2 grupos j
i i

(I + III) e (II + IV) | 6.547.332 j
i í

i i

Entî-e os 2 grupos 1.065.176 I
í i

i !

Total . 7.612.508 ;

42

1

43

quad.irédio

155.793

10.651.176

Para©^ = 1 % o^= 42 (graus de liberdade)

A tabela de Snedecor dá P0 Q5<4,17

Rel.V.

6,84

Ffi 01 compreendido entre 7,08 e

7,56

Ao nível de verificacão de 957° pode-se dizer que os gru-

pos (I + III) de um lado e (II + IV) por outro lado, dão valores de

y significativamente diferentes (mais elevados para o conjunto dos

que fizeran ginástica)
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C0NCLUSA0 : Enquanto que as diferencas de rendimento entre os se-

gundos e os primeiros períodos não apresentam desvios

significativos entre os quatro grupos ,
ao contrário,

o aumento de rendimento depois da ginástica é eni mé -

dia mais elevado que sem ginástica.

A mesma análise para o 22. dia

a) Variacão de
y2 entre os grupos I, II, III, IV.

No int. dos grupos

Entre os grupos

Total

í S.quad.desvios; G.L.
.i . , [_

12.868.776 j 40

158.655 í 3

13.027.431 i 43

quad.medio ! Rel.Var.

321.719 |

52.821 | 0,164

A variância entre os grupos é fraca em face da variância

no interior dos grupos.

Como no 12. dia, pode-se considerar o conjunto dos gru

pos I, II, III, IV, como provindo duma populacão única.

b) Variância de y.
- (II + IV) fazendo GINÁSTICA e (I + III) com

REPOUSO PASSIVO:

Considera-se:

12. - Comparagão I e III

js.quad.desviosî G.L..

No int. dos grupos ? 4.472.334 ! 20

Entre os grupos i 102.407 1

Total ! 4.574.741 | 21

quad.médio ÍRel.Var.

233.617

102.407 i 0,456

ão há ^^pnf;a significativa
Não
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22. - Comparacão II, IV

.j
S.quad.desvios [ G.L. quad.médio JRel.V:

No int. dos grupos

Entre os grupos

Total

5.Ĩ41."362
'

"20"
í

84.432 i 1

5.225.794 i 21

257.068

84.432 ! 0,32i

Não há diferenga significativa

32. - Comparacão do conjunto (I + III) com o conjunto (II + IV)

' î S.quad.desvios
i

G.L. í quad.médio
i

Rel.Var.

No int. dos grupos | 9.800.535 42

i

i 233.346 —

Entre os grupos | 983.711
L

1 I 983.711 ! 4,2

Total 1 10.784.246 43

0,05

cia.

A um nível de confianca de % para^
= 1, ^=42,

está compreendido entre 4 e 4,17.

Está-se portanto um pouco acima do limite de significân-

Se se compara os resultados do 12. dia e do 22. dia a ni

tidez das conclusoes é menor no 22. dia, 0 que é devido a que a va

riancia individual, no interior do grupos parece maior neste 22.

dia.
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(233.346 contra 155.793) com c^ =

q^
= 42

p =
233.346

_

155.793
~ i? ^01

F0,05
= ^68

Pelo que a diferenga não é* no entanto significativa.

CONCLUSSES GERAIS: Apesar de uma grande dispersao dos resultados

entre os indivíduos ,
vê-se que os grupos que

efectuaram GĨNÁSTICA DE PAUSA têm o rendimentû

aumentado em relagão ao 22. período de uma quan

tidade média significativamente superior a ob -

tida pelos indivíduos tendo feito REPOUSO PAS -

SIVO.

Os resultados são particularmcnte significati-

vos no 12. dia.

ĨMPRESSOES COLHĨDAS

Depois de termos provado o interesse da GINASTICA DE

PAUSA para o responsável e para a empresa pela diminuigão do aspe£

to decrescente da curva de rendimento do trabalhador, passaremos a

referir-nos â melhoria flagrante que este (CONTADOR) passou a sen-

tir por influencia daquela actividade física, no decurso da sua ta

refa.

Imediatamente ap6s a GINÁSTICA DE PAUSA todos os que a ti

nham feito confessavam que esta lhes proporcionava uma disposigão

diferente, como que operara um certo despertar da sensagão de "amo-

lecimento" com que já se encontravam naquela altura. Aliás apresen

tavam ym aspecto sorridente e bem disposto.
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Em todos os dias em que foi realizada a experiência,apos

o intervalo e passado algum tempo de trabalho, procurámos conver
-

sar com algun dos CONTADORES que tivessem feito GINÁSTICA, e obter

deles uma opinião concreta, embora subjectiva, do modo como se sen

tiam e como achavam que lhes estava a render o trabalho, tendo em

consideracão o que habitualmente produziam.

Todos declaravam que quanto å disposigão se sentiam melho

res, que o sono já não os atormontava tanto e que não se sentiam

tao "pesados" como costumava acontecer.

No entanto quanto ao rendimento do trabalho era-lhes di -

fícil dizer algo de concreto,e por isso neste aspecto não registá-

mos opinião de nenhum deles.

Enfim, conforme já várias experiências estrangeiras ti-

nham provado ,
o sentimento sub.jectivo individual melhorou nitidamen

te .

II - ESTUDO DA EXPERĩBNCIA CONDUZIDA NA

ESCOLA PRIMÂRIA

1 _ CÁLCULO DOS ERROS; SEU ASPECTO GRÁFICO

Terminada a parte prática da experiência feita na Escola

Primária, seguiram-se os cálculos que permitiram tirar conclusoes

definidas.

A primeira tarefa que foi necessário realizar disse res -

peito å correcgão dos ditados, e ao consequente apuramento dos err

que cada aluno deu nos diferentes dias.

Conseguidos estes elementos, apurámos por uma simples a

dicão,o total dos erros que individualmente foram dados no conjun

to dos três dias com GINÁSTICA DE PAUSA, e também no somat6rio do«

restantes dias com REPOUSO PASSIVO.

os

s
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Importa aqui referir que o crite'rio de marcagão dos er-

ros foi sensivelmente semelhante ao que é usado pelos Professores

de Instrugão Primária. Pomos mais rigorosos principalmente no ca-

pítulo das omissoes de palavras , que habitualmente são considera -

das como meio erro,

Marcámos 1 para erro de ortografia, excepto faltas de a
-

centos a que se marcou meio. As omissoes de palavra também foram

marcadas com 1, porquanto são indicativos, muitas vezes de FADIGA,

Pelo quadro seguinte poderemos fåcilmente fazer uma apre

ciagão dos valores de que passámos a dispor para o estudo estatis-.

tico



GĨNASĨICA p e r >> r s o passi y__o

N 0 M E S

1 de

Mai«

Nunø Aluire

Henrique Jørge

Vitør de Jesus

Urlwndø Røcha

Luis Filipe

Jøsé Adeline

Jøfiø Raairø

Antøniø Ferreira

Fernande Vitør

Henrique da Silva

Jerje Rui

Viter Jøsé

Jøfiø Manuel

Pedre Albertø

Carles Albertø

A-itønit Manuel

Jøaquin Beruardø

Vitør Manuel

Henrique Manuel

Antániø Luis

Jøsé Cristøvlø

kanuel Andrade

Jørge Albertø

Antønie Marques

Ilídiø de Jesus

Autønio Sardinha

Jøaquia Pintø

Jøfiø Pedrø

Afønsø Mannel

Máriø Fernaadø

Alfredø Maia

Høraciø Luíi

Jøsé Luis

Frankliĸ Manuel

Manuiîl Alexandre

Jøfiø Filijee

6,5

3

4,5

6

3,5

13,5

3,5

5,5

10

11,5

5

0,5

2,5

3

5

1,5

4

0

4

5

5

13

4,5

3,5

2,5

0,5

1,5

4,5

15

2,5

4,5

0

7

4,5

9,5

3,5

3 de

Maie

4

4,5

3,5

6

1,5

9

0

3

4,5

7,5

2

0,5

0,5

3

1

0

1,5

1

2,5

1,5

3,5

6

1,5

1,5

1,5

2

0

1

7

3

1

0,5

6

0,5

6

1,5

7 de

Maiø

2,5

8,5

4

8,5

3,5

12,5

1,5

4

11,5

7

4,5

1

2,5

3,5

5

1

3

2,5

1

4,5

5,5

9,5

7

5

3

3,5

2,5

4,5

9,5

5,5

1.8

0

6

2

9,5

3

Xøtal

Geral

13

16

12

20,5

8,5

35

5

12,5

26

26

11,5

2

5,5

9,5

11

2,5

8,5

3,5

7,5

11

14

27,5

13

10

7

6

4

10

31,6

11

7

0,5

19

7

25

8

3u de

Abril

8

14,5

10,5

13

10

22,5

4,5

2

10

15

8,5

5

1

8,5

4,5

0

9

2,5

6

10

4

15

15,5

6,5

6

4,5

4,5

4

14,5

9,5

1.5

0,5

2,5

6,5

11,5

5

2 de

Maie

12,5

6

8,5

2,5

13

0,5

1

8

13

3,5

2,5

1

6

3,5

0

2

3

1,5

5

1,5

12,5

3

1,5

6

1,5

2,5

6

10

3

3

2

8

1

18

1

6 de

Maiø

5,5

6,5

4,5

6

4,5

7,5

1,5

2,5

12,5

14,5

5,5

3

2

0,5

3,5

U

7,5

0

2

3,5

5,5

14,5

5

8,5

5

0,5

6

3

12

7

2,5

4,5

6,5

9

9

2,5

Tøtal

Geral

18,5

33,5

21

27,5

17

43

6,5

5,5

36,5

42,5

17,5

10,5

4

15

11,5

0

18,5

5,5

9,5

18,5

11

42

23,5

16,5

17

6,5

13

13

36,5

19,5

7

7

17

16,5

38,5

7,5
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Antes de entrarmos propriamente no estudo estatístico, e

utilizando os valores do quadro anterior, fizemos um gráfico que

nos deu uma nocão visual do resultado da experiência, mas que ca-

rece da justificacão científica que pretendemos com a Estatísti-

ca.

Como se pode verificar pelo gráfico, das 36 criangas re-

presentadas, 30 diminuiram o número dos seus erros nos dias com

GINÁSTICA. Outro aluno apresentou um resultado semelhante, mas te

ve de ser eliminado do estudo estatístico, por razoes que adiante

apresentaremos .

Nota-se ainda um aspecto que nos parece digno de registo.

São as criangas que dao mais erros no ditado, que mais diminuem es_

se número quando das sessoes de GINÁSTICA. Nenhuma dessas crian -

oas aumenta o número de erros nos dias da GINÁSTICA. Os únicoe ca

sos em que há aumento de erros no dia da GINÁSTICA encontram-se em

alunos que dão muito poucos erros. .

2 - ESĨUDO ESTAĨĨSTICO

Para a parte dos cálculos estatísticos, passámos a contar

com dois grupos ,
um relativo aos totais de erros nos dias da GINÁS-

TICA, e outro com os erros dos dias restantes.

Calculámos as MÊDIAS e as VARIÃNCIAS de cada um destes

grupos, que nos forneceram os seguintes elementos

T?STTTDO DOS ERROS DOS DIAS DA GĨNÁSĨICA

Somatdrio dos erros de todos os

alunos .

Número de alunos que tomou parte
em todos os dias da experiência

(menos um que foi eliminado)*

MÉDIA = SN(x)
N =
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MÊDIA = 44y„, = 12<4

VARTÅNCTA =
.

- 2386,61
_ 0 nc-

- somatdrio dos quadra
dos das diferengas en

tre a média aritméti-

ca e o valor de cada

caso.

ESTUDO DOS ERROS DOS DIAS COM REPOUSO PASSIVO

MÉDIA =
654

"35-
18,1

VARIÃNCIA = 30^;^6 = 3,97

Como fâcilmente depreendemos pela análise das médias não

há dúvida de que parece haver uma diminuicão dos erros nos dias em

que houve GINÁSTICA DE PAUSA.

Em seguida efectuámos a mais simples e útil comparacão,

recorrendo ao factor t (Student-Fisher)

Sd =VW + Vm- Vm = VARIÂNCIA DO GRUPO DA GINÁS

TICA

V___-,= VARIÂNCIA DO GRUPO DO REPOU
1

SO PASSIVO

Sd =V2,05 + 3,9Y =v/6,02 = 2^45

t =

D

Sd

m -

m-i

~~Sd

m = média do GRUPO DA GINÁSTICA

m-,
= média do GRUPO DO REPOUSO

1
PASSIVO
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t = 12>4
-

18,1 _

2,45
'

^^

grau de liberdade (ii.-fii.-2)
m e 3i, = n^. de elementos de

cada um dos grupos .

= 36+36-2 = 68

Consultadas as tabelas de Fisher e de Yates verificou-so

que em face dos cálculos apresentados havia menos de 0,05 de possi_

bilidades da diferenca de erros ser devida ao acaso, ou seja, por

outras palavras ,
e de acordo com a aceitacâo geral da ESTATÍSTICA

para pequenos números
, que ,

a GINÁSTICA DE PAUSA diminuiu signifi-

cativamente o número de erros .

Relativamente a estes cálculos estatísticos temos a a-

crescentar, que para ser atingido aquele grau de significância, ti-

vemos de eliminar um elemento, cujo número de erros diferia signi-

ficativamente dos outros
, por mais elevado , tornando-se assim um re

sultado anomalo .

Este elemento no entanto mostrou uma diminuicão grande

do niimero de erros depois das sessoes de GINÁSTICA (GIN. - 60 er -

ros; R.P. - 78).

Também eliminámos um aluno que , por ausência, não tomou

parte em toda a experiência.

Procurámos saber as razoes daquole facto.

0 aluno referido a par de uma deficiente preparacão ante

rior, ê doente, o que se constata facilmente pelo seu aspecto deve

ras franzino.

0 seu quociente de inteligência é bastante baixo como foi

provado num teste de Binnet-Simon, a que foram sujeitos todos os a

lunos quando entraram para a Escola. 0 pr6prio Professor repara ,
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que quando explica qualquer licao em termos perfeitamente assimi-

láveis pelos restantes alunos, aquele, de compreensão bastante a-

quém, não acompanha o raciocínio.

Apesar de os resultados sereni, nesta forma estatística

simples , perfeitamente denonstrativos
, pareceu-nos importante es_

tudar, com o conjunto dos resultados, a importância relativa dos

diferentes factores de variacão:

- em primeiro lugar a variacão dos erros nos dias com

GINÁSTICA e nos dias com REPOUSO PASSIVO, e também,
-

variagão entre os indivíduos
,

- variacão entre os diferentes dias

- e as inter-acgSes eventuais dos factores tomados dois

a dois.

0 quadro T dá a análise completa da variância entre os

36 x 3 x 2 = 216 valores observados.

As variagoes residuais provêm ou do acaso, ou de factores

não conhecidos ou não explícitos. Servem de comparagão ås variagoes

devidas a cada um dos factores.
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QUADRO T

S.quad.desv.

Entre os dias com

GINÁSTICA e os di- 198,4
as sem_

Entre os 3 dias de ;

observagão em cada j . 236,7
caso ;

r-

Entre os alunos |2. 338,0

Interacgoes entre

DIA E GINÁSTICA 44,77

G.L,

1

35

Quad.Médio P 0»05 !

o,ci;

198,4 •; 23,50 ^8 |

118,4 j 13,80 l'lll
i j

66,7 ! 7,9-ĩ;|§|
i I

22,4 ! 2,66 l'9H\

Interacgoes entre

INDIVĨDUO E GINÁS 189,5
TICA !

Interacgoes entre

DIA E INDIVĨDUO 17,96

5,42

0,264i

0,64
1,59|
1,93 i

0 04 ^50!
0,04

lflQ
,

Variância Residual \ ^^ ^

TOTAL !3. 6 1-0,7

70

215

8,42

Vê-se ques

1Q. - 0 quadrado médio mais elevado corresponde ås varia-

g^5es entre os erros feitos com GINÁSTICA ou com REPOUSO PASSIVO.

0 teste F de Snedecor permite numerar o risco de enganc ,

dizendo que esta variagão não pode ser devida ao acaso (F = relagãc

do quadrado médio considerado, com o quadrado médio residual)

Para o factor da relagão ginástica encontra-se F = 23,5

enquanto que os valores limites são
FQj05

= 3,98 e

F0j01
= 7,01.
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Não há portanto, praticamente ,
nenhuma probabilidade de

que as diferengas observadas entre os dias com GINÁSTICA e os dias

com REPOUSO PASSIVO possam ser atribuídas ao acaso.

2Q. - As variagoes entre os diferentes dias de cada gru-

po de experiências, independentemente do facto de se tratar de ha-

ver GINÁSTICA ou REPOUSO PASSIVO também são significativas .

Este factor no entanto é nitidamente menos importante do

que o factor GINÁSTICA ( F = 13,80 contra F = 23,50).

Embora não se tenha estudado a causa desta variagão, e

nela possam entrar mais do que um factor, quer-nos parecer não ser

de desprezar o facto de os ditados, escolhidos de antenão e parecen

do-nos de igual dificuldade, o não sejam na realidade para a menta -

lidade e a preparagão das criangas.

3-. - Existem diferengas individuais entre as criangas que

são superiores, significativamente h variagao de amostragem, o |ue

se deve a. que as turmas escolares são constituídas por todas as cri_

angas de uma região (salvo casos raros dirigidos para classes espe_

ciais) e que os índices de inteligência e as diferengas sociais,le-

vando a vocabulário mais ou menos rico, justificam amplamente.

Este factor (F = 7,92) é nitidamente menos importante que

os factores anteriormente rsferidos.

4Q. - Nenhuma interacgão entre os diferentes factores,

DIA e GINÁSTICA ou REPOUSO PASSIVO

INDIVĨDUO

"
e DIA

ê significativa.
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3 - ĨMPRSSOES COLHIDAS

Não queremos deixar de focar a faceta subjectiva do pro-

blema para o que referiremos as declaragoes que nos prestou o Se -

nhor Professor Branquinho ,
não s6 sobre as suas impressoes e obser

vagoes, mais ainda åcerca do que os seus alunos lhe revelaram.

0 Professor Branquinho desde o início que se mostrou vi -

vamente interessado por este estudo, demonstrando o seu elevado ní

vel pedagogico. Um dos pormenores que nos referiu, a atestar o in-

teresse que encontrou na experiência, foi a visível FADIGA INTELEC

TUAL que nota nos alunos
,
resultante nao so dos programas vastos e

por vezes pouco interessantes ,
como ainda por consequência do regi-

me de curso duplo.

Acompanhou todos os passos da experiência com o maior cui

dado. A provar isto basta focar que tomou nota dos exercícios que

ensinámos aos miúdos
,
com vista a outras sessSes congéneres que se

propoe ministrar.

Confirmou-nos o quase desenfreado entusiásmo dos rapazinhos

pela GINÁSTICA, e dizemos quase desenfreado, porque traduz uma im -

periosa necessidade de movimento e de compensaeão psíquica que o Se

nhor Professor Branquinho nos disse já ter constatado várias vezes

quando algum dos seus alunos ao pedir para ir â casa de banho,saía

da aula apenas impelido pelo desejo de se movimentar e de mudar de

ambiente, sem no entanto se dirigir âquele compartimento da Escola.

Contudo a grande revelagão que nos fez, refere-se a obser

vagão de maior FADIGA nos dias em que não houve GINÁSTICA. Notou que

a partir de certa altura ihes custava muito mais a fazer o ditado
,

nao s6 por simples observagão, mas tambe'm por reparar num manifestc

decréscimo do poder de atengão que se objectivava por sucessivos iv

didos de repetigao das palavras ditadas. 0 Professor Branquinho nc-

tou istc claramente não so na generalidade ,
mais ainda com determi-

nadcs alunos a quem aproveitava para falar no assunto. Eles afirma-

vam que na véspera, dia de GINASTICA, lhes tinha custado menos .
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Aquela FALIGA no entanto verificou-se indistintamente to

dos os dias. Eram os proprios alunos que se manifestavam confessan

do a dificuldade que sentiam para a parte final do ditado, dificul-

dade essa de carácter generalizado ,
de diminuigão do poder funcio-

nal geral?e de FADIGA muscular localizada (membro superior oposto

ao activo).

0 Professor fez um pequeno interrogatorio através do qual

apurcu que, dos trinta e oito alunos da classe, trinta sentiam maicr

facilidade nos dias da GINÁSTICA, em resistirem ao esforgo que lhes

fora pedido nos extenscs ditados utilizados. Os restantes oito dis-

seram que ,
embora gcstassem muito da GINÁSTICA, os ditados custaran

-lhes mais nos dias em que houve aquela actividade.

Esta opinião não tem no entanto confirmagão objectiva, pcis

das criangas que disseram isto, sete diminuiram os seus erros nos

dias da GINÁSTICA DE PAUSA e apenas um igualou a totalidade dos seus

mgw,~ naqueles e nos dias do REPOUSO PASSIVO.

III - NOTAS CONCLUSĨVAS

Diremos alguma coisa como síntese destas experiências e

do que com elas foi constatado.

Dirigiram-se a criangas de 10 anos e a adultos, incidindo

sobre dois tipos bem diferenciados de trabalho intelectual. Estes

factores permitiram um maior alcance e generalizagSo das conclusc5es

desejadas .

Interessava-nos a existência de FADIGA "INTELECTUAL"
,

e

esta constatámo-la sobejamente quer num quer noutro caso. Na ESCO-

LA a extensão do ditado, o aumento de erros para a metade final dc

mesmo as epinioes do Professor e dos alunos
,
confirmaram-nos a ins

talagao "daquela" FADIGA. No T0T0B0LA, a cbservagão dos dados for-

necidos pelas folhas de produgão', .ainda que relativamente
,
e infor-
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magocs prestadas pelos proprios CONTADORES ,
atestaram-nos ,

uma ni-

tida diminuigão da capacidade de trabalho, para o fim da noite,pr£

veniente da FADIGA INTELECTUAL.

A organizagão dos esquemas de GINÁSTICA DE PAUSA, tendc

em vista os princípios gerais preconizados pela metodologia ginas-

tica, subordincu-se, em altc grau, ås possibilidades ,
característi

cas e preparagão gimno-desportiva anterior dos indivíduos, bem co-

mo å tarefa a que se aplicava. Os exercícios recreativos, de compen

sagão psíquica, foram largamente empregados, com predomínio para a

experiência da ESCOLA. Os exercícios de relaxamento muscular, sobre

cs quais se têm levantado várias concepgoes, não foram esquecidcs.

As conclusces a que chegámos situaram-se em dois planos

bem distintos ;

~ 0 ob.jectivo (constatável estat^sticamente pelas altera

goes no RENDIMLNTO) .

- 0 sub.jectivo ( de verificagão individual) .

No plano objectivo pretendeu-se uma confirmagão definida

sobre a interferência positiva dos exercícios físicos na evolugão

da FADIGA INTELECTUAL.

Em qualquer das experiências foi conseguida aquela con -

firmagão, ccm maior realce para a experiência da ESCOLA.

No TOT.QBOLA, quantc ao primeiro dia, provou-se a diferen

ga altamente significativa entre o RENDIMENTO do 29. e 35. perío-

dos (y ), mais pronunciada para o grupo da GINÁSTICA ( I + III), ao

nível de 0,95 (portanto com 0,05 de probabilidades da diferenga ser

devida ao acaso).

No segundo dia de experiência, realizado em condigoes a-

normais, apenas a comparagão do conjunto (I + III - REPOUSO PASSI-

VO) com o con;junto (II + IV - GINÁSTICA), se apresenta um pouco a-

cima do linite da significância.

Comparando os resultados dos dois dias, a diferenga nãc

é significativa.

lC
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Foi concluido que ,
com particular significância para o

primeiro dia, em quantidade média, os grupos que efectuaram GINÁS

TICA DE PAUSA, apresentam o RENDIMENTO mais elevado que o dos gru

pos que repousaram passivamente .

Na experiência da ESCOLA PRlMRIA as conclusoes foram

particularmente satisfatorias .

Com 0,05 de probabilidades da diferenga de erros ser do-

vida ao acaso, que apurámos logo na primeira forma estatística ei.i-

pregada, ficou largamente provada a influência decisiva da GINÁSĩI

CA DE PAUSA, sobre a curva de RENDIMENTO INTELECTUAL, neste casc

representada pelo número de erros.

No plano subjectivo, embora as concluso'es a que chegámcs,

perfeitamente paralelas as que foram alcangadas em trabalhos estran

geiros ccngéneres, tenham sido concordantes nas duas experiências ,

e bem comprovativas da acgão benéfica do exercícios físicos na FA -

DIGA, devem ser rodeadas dum carácter muito relativo.

Quer por simples observagoes que fizemos, por conversas

que tivemos com os indivíduos em experiência, ou por espontâneas

revelagoes destes, constatámos o sentimento de bem estar que a GI-

NÁSTICA DE PAUSA determinou.

Um facto que verificámos com certa incidência, foi a re-

cuperagão mais nítida dos que apresentavam normalmente menor RENDI

MENTO INTELECTUAL.

A experiência da ESCOLA foi a que realgou mais este ae-

pecto .

Segundo opinião do Doutor Andresen Leitão, este facto de_

ve-se a que o inapto e o mal preparado, estando mais sujeitos a

FADIGA reagen melhor aos factores que a esta se opSem.

0 verdadeiro interesse destas experiências reside prb-

priamente no facto de nos terem garantido elementos para estudos

estatíticos, que provam e nos permitem afirmar a acgão positiva da

GINÁSTICA DE PAUSA, no RENDIMENTO INTELECTUAL, por interferencia
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na evolugão da FADIGA.

Ambos os trabalhos vieram provar, com uma nitidez extra-

ordinária, a imperiosa necessidade de haver diversos intervalos du

rante o trabalho de produgão, e bem assim nas mais variadas tarefas

intelectuais, em especial na actividade escolar diária.

Embora não tenhamos outras notícias sobre o assunto, va-

mos citar uma pa.ssagem da comunicagão de Mne, GIESECKEro Congresso

Internacional de Educagão Física (Bruxelas, 1958), que apesar de

ser um pouco antiga, mostra bem a necessidade dum trabalho em que

o problema estatístico fosse devidamente encarado.

. . . "Revela com efeito que a faculdade de rendimento me-

lhora e que os trabalhadores podem facilmente compensar os 5 - 15

minutos, durante os quais abandonaram o trabalho , para executarem

exercícios físicos.

Não se dispoe ainda de cálculos estatísticos provando um

acréscino de producão a seguir a esta pausa com GINÁSTICA" .
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R E S U M 0

Conforme determinag' o superior acerca das normas a que deve

obedecer o trabalho de fim de curso dos alunos do I.N.E.F., teremos de

elaborar "um resumo claro e breve".

Depois de agradecermos Its entidades que nos possibilitaram

a efectivagão desta "Tese"
, explicámos a sua finalidade, apos o que ,

iniciámos o desenvolvimento do tema escolhido.

No primeiro capítulo referimo-nos a FADIGA, dum modo bastan

te generalizado, no qual abordámos o papel do Sistema Nervoso (Hipotá

lajno) e do Sistema Endocrino (Hipofise e Supra-Renal) ,
como centros

responsáveis pelos mecanismos de reversibilidade , que interessam aos

estados de FADIGA .

No segundo, fizemos algumas consideragoes sobre as principais

características da VIDA MODERNA, que considerámos factores de FADIGA.

Citámos ainda as múltiplas finalidades da EDUCAQÃO FÍSICA perante a-

quelas condigoes de vida.

No terceiro capítulo referimo-nos ,
mais especificamente ao

que caracteriza o INDIVlDUO FATIGADO, para o que procurámos uma ligei-

ra comparagão com "a FADIGA que não e típica do nosso tempo". Fizemos

uma acentuada referencia a agressão INTELECTUAL, na origem da FADIGA,

principalmente no estudante e no trabalhador em cadeia (esforgo de a -

tengão e monotonia).

A "GINÁSTICA DE PAUSA" ,
sob o plano teorico, foi abordada nc

capítulo seguinte, onde focámos as suas particularidades mais importan

tes, nomeadamente a orientagão e tipos de exercícios que devem ser uti

lizados, em especial nas pausas de tarefas intelectuais .

Por fim, as últimas duas partes da nossa "Tese", foram diri-
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gidas para a descrigão e conclusoes das experiencias efectuadas nos

servigos do TOTOBOLA e na ESCOLA PRIMARIA NQ. 145. Apresentámos os

estudos estatísticos, que permitiram conseguir a finalidade preten-

dida.

Em qualquer das experiências foi concluído que a "GINÁSTI-

CA DE PAUSA" tem uma nítida acgão positiva de combate a FADIGA INTE-

LECTUAL, com repercussão sobre o RENDIMENTO do trabalho subsequente.
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