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APRESENTAÇÃO DO AUTOR

O autor do livro Corrida: Bases Científi cas do Treinamento, M. Sc. 

Alexandre Machado, professor e pesquisador, é conhecido no mundo 

esportivo por suas inúmeras contribuições acadêmicas na área da fi siologia 

e do treinamento desportivo na última década.

Das sementes plantadas no laboratório de biometria e fi siologia do 

esforço pelo Prof. Dr. Estélio Dantas, seio de grande produtividade da década 

de 90, certamente Alexandre Machado é a árvore de melhores frutos.

Obteve sua graduação em Educação Física na Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro em 1999 (UFRRJ), onde foi bolsista de iniciação científi ca 

pelo CNPq no laboratório de biometria e fi siologia do esforço (LABIFIE).

Quando tive o prazer de conhecê-lo no início de 2002, aquele jovem, 

impetuoso e estudioso, já era especialista em fi siologia do exercício pela 

UCB em 2001 onde foi bolsista do laboratório de motricidade. Alexandre 

já tinha metas muito claras e não se conformava em ser mais um professor; 

vendo suas qualidades inerentes a sua formação, levei-o à UNESA para 

iniciar sua carreira acadêmica em 2003 e, de maneira meteórica, devido 

ao trabalho desenvolvido, chega à coordenação do laboratório de fi siolo-
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gia (LAFIEX) de Petrópolis, em 2005, logo após ter obtido a titulação de 

Mestre em ciência da motricidade humana na UCB.

Com o vigor dos jovens e a impulsividade de quem sabe que pode 

alcançar voos mais altos, resolve desbravar solos bandeirantes e passa a 

lecionar na UNIBAN de São Paulo na cadeira de treinamento desportivo em 

2007; no mesmo ano começa a atuar como preparador físico de alguns 

atletas em São Paulo.

Como vencedor da vida, um ano após sua chegada à maior cidade do 

Brasil, em 2008, ganha seu primeiro título como preparador físico (campeão 

brasileiro de corrida de montanha). Consolida-se como preparador físico, 

repetindo a façanha no ano seguinte no campeonato brasileiro de corrida de 

montanha e também ganha o circuito paulista e paranaense desta corrida.

Usando a experiência conseguida na preparação física, lança seu pri-

meiro livro sobre treinamento de corrida (Corrida: Teoria e Prática do 
Treinamento) em janeiro de 2009 e, 12 meses após, faz o segundo lan-

çamento em parceria com outros autores, sobre avaliação física, intitulado 

Manual de Avaliação Física.

O autor confi rma nesta obra a combinação de vasto conhecimento 

teórico em fi siologia e treinamento com a vivência profi ssional das corri-

das de rua e montanha, estudando e pesquisando teorias que confi rmem 

pontos vinculados à prática. Alexandre Machado emerge como estudioso 

da modulação matemática que coloca o lado empírico largamente utilizado 

de lado para nos fornecer prescrições científi cas.

Como dirigente do Colégio Brasileiro de Atividade Física, Saúde e 

Esporte, tem a visão de abrangência do esporte em todo o território nacio-

nal e, para tanto, participa de eventos pelo Brasil na área de treinamento 

e fi siologia do exercício.

Com orgulho por ter sido convidado para esta apresentação, que rea-

fi rmo a qualidade do autor e a validade da publicação e convido a todos 

à leitura agradável e motivante.

Prof. Dr. Rodolfo Alkmim Moreira Nunes
Médico do Laboratório do COB. Bolsista do CNPq nível 1A
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PREFÁCIO

O professor Alexandre Machado é um entusiasta do esporte e um 

especialista em treinamento, e muito tem contribuído para o atletismo bra-

sileiro em suas publicações que tenho acompanhado ao longo dos anos. 

Esta obra intitulada: Corrida: Bases Científi cas do Treinamento reúne 

o que o estudante e o profi ssional precisam saber sobre treinamento de 

corrida. Uma abordagem breve e muito objetiva de temas fundamentais 

de treinamento e como aplicá-los da forma mais adequada.

O atletismo nacional tem evoluído muito em termos quantitativos 

na última década, mas infelizmente isto não tem ocorrido na mesma pro-

porção em termos qualitativos, principalmente na categoria de corrida de 

longas distâncias. Tenho certeza que buscando mais conhecimento por 

meio de livros, palestras, cursos e intercâmbios poderemos aumentar nosso 

conhecimento e o desempenho de nossos atletas, aliado a uma adequada 

política de incentivo e gerenciamento do esporte.
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Despeço-me, convidando-os para uma corrida entre os parágrafos e 

capítulos desta obra que, sem dúvida, não poderá faltar nas cabeceiras de 

todos aqueles que trabalham com a corrida.

Bom treino.

Henrique Viana

Conselheiro de corrida de rua e cross-country da Cbat;

Professor adjunto da Faculdade de Medicina de Petrópolis durante 17 anos;

Técnico de 2 atletas dos 3 medalhistas brasileiros em campeonatos mundiais e olimpíadas;

Técnico de 7 dos 13 melhores maratonistas brasileiros;

Técnico da seleção brasileira em competições internacionais desde 1988.
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