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Nota do Presidente do Conselho Regional de Educação
Física – 7ª Região
Realizamos mais uma edição do Congresso
Internacional do Conselho Regional de Educação
Física da 7ª Região.
Neste

7º

ConCREF7,

incluímos

um

tema

fundamental para refletirmos sobre o futuro da
saúde

de

nossa

população,

que

começa

justamente com a Educação Física escolar.
Realizar este evento, mesmo com as adversidades econômicas, é um esforço
importante, porque acreditamos que esta iniciativa influencia positivamente e de
maneira direta a formação de estudantes e também no aperfeiçoamento dos já
graduados.
Nossa sociedade precisa cada vez mais de profissionais preparados, por isso, o CREF7
tem desenvolvido ações para oferecer as melhores condições de qualificação para os
graduandos e os registrados.
Agradeço ao GESPORTE por, mais uma vez, liderar o processo de planejamento e
organização do evento, bem como o apoio dado pela Universidade Católica, que cedeu
suas instalações para o congresso.
Temos orgulho também de, com este evento, fomentar a discussão e a pesquisa
científica, atividades essenciais para o futuro da nossa profissão.
Espero que você tenha tido um ótimo Congresso e um excelente aproveitamento do
conteúdo que foi gerado e compartilhado com os participantes.
Patrick Novaes Aguiar – CREF 003132-G/DF
Presidente do CREF-7
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Apresentação
Realizar um evento anual de qualidade pela sétima vez
consecutiva demonstra que existe uma equipe capacitada,
responsável e que possibilita chegar ao profissional de
Educação Física o que há de melhor para uma atuação
cada vez mais compatível com as necessidades da
população.

Assim,

inicio

este

texto

com

um

agradecimento especial a todos que trabalharam e
trabalham para o desenvolvimento da Educação Física que
permita a cada cidadão receber sempre a melhor orientação.
Em 2017 o ConCREF7 aborda o tema “Esporte: da Escola ao Rendimento”, para
demonstrar a estreita ligação do esporte com todas as abrangências da Educação Física.
Com palestras, mesas redondas e apresentações de trabalhos científicos, o evento
continua com o dinamismo que sempre o caracterizou e rigor científico que é peculiar aos
grandes congressos.
Outro ponto digno de se destacar é a publicação dos anais em todas as edições do
ConCREF7, que permitem o registro oficial dos trabalhos aprovados e valorizam o evento e
seus participantes.
O CREF7 mais uma vez é protagonista de ação típica das grandes instituições que
trabalham em prol de suas sociedades. Parabéns!
Paulo Henrique Azevêdo
Presidente da Comissão Organizadora do ConCREF7
Coordenador do GESPORTE
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Programa do Evento
31 de agosto de 2017 (quinta-feira)
08h00 – Sessão de vídeo técnico
08h45 – Solenidade de abertura
09h00 – 1ª Sessão técnica – Mesa Redonda – “Competição em toda a sua amplitude: desempenho e
cidadania” – Coordenação: Esp. Leandro Macedo – Atleta e empresário Ms. Guilherme Lopes –
Universidade de Brasília – UnB
10h20 – Intervalo
10h40 – Continuidade da 1ª Sessão técnica
12h00 – Intervalo para almoço
14h00 – 2ª Sessão técnica – Palestra – “Esporte na escola e esporte da escola” – Coordenação:
Esp. Ricardo Oliveira – Lance Live Basquetebol
15h20 – Intervalo e apresentação de pôsteres
16h00 – 3ª Sessão técnica – Palestra – “Paraesporte: desempenho esportivo e avanço social” –
Coordenação: Esp. Letisson Samarone – Secretaria de Educação do Distrito Federal e Técnico
Paraesportivo
17h20 – Apresentação de Comunicações Orais
19h00 – Encerramento do primeiro dia do 7º ConCREF7

1º de setembro de 2017 (sexta-feira)
08h00 – Sessão de vídeo técnico
09h00 – 4ª Sessão técnica – Palestra – “Educação Física e Esporte na Escola: preparando as novas
gerações” – Coordenação: Dr. Edno Sane Lucas – Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal
10h20 – Intervalo
10h40 – 5ª Sessão técnica – Palestra – “Formação dos talentos esportivos: investindo nas categorias de
base” – Coordenação: Ms. Ronaldo Pacheco – Universidade Católica de Brasília
12h00 – Intervalo para almoço
14h00 – 6ª Sessão técnica – Palestra – “Os segredos do sucesso de equipes de alto-rendimento:
treinamento global - físico, técnico, tático e pedagógico” – Coordenação: Ms. Sérgio Adriano –
UniCEUB e Ms. Daniel Veloso – Secretaria de Educação do Distrito Federal e Bruno Savignani –
Técnico do UniCEUB/BRB/Brasília
15h20 – Intervalo e apresentação de pôsteres
16h00 – 7ª Sessão técnica – Palestra Magna – “Desafios globais da Gestão Desportiva contemporânea” –
Coordenação: Dr. Mário Teixeira – Coordenador de Pós-graduação em Gestão do Desporto –
Universidade de Évora – Portugal
17h30 – Premiação dos trabalhos científicos do 7º ConCREF7
19h00 – Encerramento do 7º ConCREF7.
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A Inclusão na visão dos familiares de alunos com Síndrome de Down do Projeto
Espaço Com-Vivências
Temática: Inclusão e diferença – Comunicação Oral
Andréa Lucena Reis1
Secretaria de Estado de Educação
Elvio Marcos Boato2
Secretaria de Estado de Educação / Universidade Católica de Brasília
Márcia Márcia Correia Moita3
Secretaria de Estado de Educação
Raissa Barboza Pinto4
Universidade Católica de Brasília
Stheffany da Silva Feliciano5
Universidade Católica de Brasília
Resumo
Esse estudo, que teve por objetivo analisar o significado da inclusão na visão dos
familiares de alunos com Síndrome de Down do Projeto Espaço Com-Vivências a partir de
sua participação no mesmo, foi realizado por meio da aplicação de uma entrevista com 22
pais de alunos com SD do projeto (100% dos alunos). Para a análise das respostas
apresentadas foi utilizado o Software IRAMUTEQ - Interface de R pour analyses
Multidimensionnelles des Textes e de Questionaires. Foi possível verificar que, apesar de
considerarem os(as) filhos(as) capazes de conviver com as demais pessoas e de serem
incluídos na escola e na sociedade e de desejarem a inclusão, os familiares ainda não
percebem tal inclusão acontecendo no seu cotidiano. Além disso, apontam as atividades
do Projeto Espaço Com-Vivências como potencializadoras dessa desejada inclusão.
Percebeu-se assim, uma urgente necessidade de ressignificação da escola inclusiva, a fim
de atender efetivamente às necessidades das pessoas com e sem deficiência, de forma a
oferecer uma educação, para cada um e para todos, que respeite as individualidades e
principalmente as diferenças.
Palavras-chave: Inclusão; Familiares; Síndrome de Down.

1Professora do Projeto Espaço Com-Vivências (SEEDF/UCB); Mestre em Educação Física pela UCB.
2 Professor da Secretaria de Estado de Educação e da Universidade Católica de Brasília. Doutor em
Educação Física pela UCB.
3 Professora do Projeto Espaço Com-Vivências (SEEDF/UCB). Graduada em Educação Física pela UCB.
4 Bolsista de Iniciação Científica CNPQ. Aluna do Curso de Educação Física da UCB.
5 Bolsista de Iniciação Científica CNPQ. Aluna do Curso de Educação Física da UCB.
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Abstract
This study, which aimed to analyze the meaning of the inclusion in the view of the family
members of students with Down Syndrome of the Espaço Com-Vivências Project about its
participation in the project, was carried out through the application of an interview with 22
parents of students With SD of the project (100% of the students). For the analysis of the
presented answers the Software IRAMUTEQ - Interface of R pour analyses
Multidimensionnelles des Textes and of Questionaires was used. It was possible to verify
that, despite considering that the children are able to live with other people and to be
included in school and society and wish to be included, the family members still do not
realize this inclusion happening in their daily lives. In addition, they point out the activities
of the Espaço Com-Vivências Project as potentialists of this desired inclusion. There was
an urgent need to redefine the inclusive school in order to effectively ensure the needs of
people with and without disabilities, in order to offer to each and everyone an education
that respects the individualities and especially the differences.
Keywords: Inclusion; Family; Down's Syndrome.
A Inclusão na visão dos familiares de Alunos Com Síndrome de Down do Projeto
Espaço Com-Vivências
Introdução
Ao longo da história as pessoas com deficiência foram rotuladas como improdutivas,
incapazes, inválidas e tiveram que enfrentar as mais diversas dificuldades. A elas foram
negadas a condição de sujeitos de direitos com deveres e obrigações como qualquer ser
humano, restando a exclusão, o preconceito e o descaso (SILVA, 2009).
Porém, as pessoas com deficiência, após passar por várias visões e tratamentos por
parte das diversas sociedades na história da humanidade, chegam ao início do Século XXI
com a perspectiva da inclusão educacional e sócio cultural em todas as manifestações da
sociedade como qualquer outro ser humano.
Mas, apesar das concepções favoráveis à inclusão de pessoas com deficiência em
vários segmentos da nossa sociedade, elas continuam vítimas de preconceitos e estigmas.
As leis e os discursos sobre inclusão diminuíram os diferenciais de poder, de segregação,
de autoritarismo e de exploração que atravessam a sociedade. Para Veiga-Neto (2005) a
exclusão está posta a serviço de interesses históricos, e provavelmente, está posta para
ficar. No entanto, a inclusão é o caminho a ser percorrido frente ao longo processo de
exclusão.
Percebe-se assim, que a principal barreira para a efetividade da inclusão das
pessoas com deficiência é a atitudinal, pois, para Gaio e Porto (2006), as pessoas com
deficiência se incluem, no entanto, a sociedade é que não as inclui, mantendo de forma
velada os comportamentos segregacionistas. Deve-se então, buscar a possibilidade de
construir um mundo inclusivo, aberto às diferenças, no qual o ser humano com deficiência
é muito mais que um corpo incapaz, como visto por parte significativa da sociedade.
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Considerando essa perspectiva, questiona-se como os familiares de pessoas
com deficiência, especificamente com Síndrome de Down (SD) compreendem e vivenciam
experiências inclusivas nos diversos meios sociais e culturais em que vivem. Dessa forma,
o objetivo desse trabalho foi analisar o significado da inclusão na visão dos familiares de
alunos com Síndrome de Down do Projeto Espaço Com-Vivências a partir de sua
participação no mesmo.
Materiais e Métodos
Pesquisa descritiva, de caráter qualitativo, realizada por meio da utilização de
entrevista com os pais de alunos com SD do Projeto Espaço Com-Vivências (PEC), que é
realizado numa parceria entre a Universidade Católica de Brasília e a Secretaria de
Educação do Distrito Federal (DINIZ, BOATO e SAMPAIO, 2011).
Tal entrevista foi gravada e filmada e posteriormente degravada para análise das
respostas.
A amostra da pesquisa foi composta por familiares (pai ou mãe) de 22 alunos com
SD do PEC, o que significa 100% dos alunos com SD matriculados no mesmo.
O conteúdo textual decorrente das entrevistas foi submetido a uma análise de dados
textuais, por meio do Software IRAMUTEQ - Interface de R pour analyses
Multidimensionnelles des Textes e de Questionaires (MARCHAND e RETINAUD, 2012). A
partir desse software, foi utilizado o Método da Classificação Hierárquica Descendente
(CHD) no qual os segmentos de texto são classificados em função dos seus respectivos
vocabulários e o conjunto deles é repartido em função da frequência das formas
reduzidas. Assim, as resposta foram dispostas em classes e analisadas de forma
qualitativa.
Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da
UCB, com número de protocolo 56711416.6.0000.0029. Todos os participantes assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes de participar da pesquisa.
Resultados e Discussão
No intuito de avaliar qual o significado da palavra inclusão para os participantes da
pesquisa, foi perguntado: “O que é inclusão para você?”. Tal pergunta gerou a seguinte
Classificação Hierárquica Descendente:
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Figura 1. Classificação Hierárquica Descendente. “O que é inclusão para você?”

Observando a imagem acima podemos perceber que a classe mais representativa é a
5, pois nela a ocorrência mais significativa é a palavra “normal”, o que pode sugerir que
para os entrevistados a Inclusão deveria ser uma coisa normal, cotidiana, ou seja, para os
familiares as as deficiências e a SD não estão mais ligadas ao discurso da doença, mas a
uma desejabilidade social de igualdade.
Vê-se, nessa questão, que os participantes da pesquisa não consideram seus
familiares com SD como sendo diferentes das demais pessoas. Em pesquisa análoga,
Fujimoto et al (2014) perguntaram a pessoas com deficiência como as mesmas percebiam
a inclusão. As respostas principais foram “ser aceito”, “incluído”, “fazer parte”, enfatizandose o desejo de não serem tratadas como incapazes.
Em seguida foram analisadas as classes 3 e 4 que estão interligadas entre si e
ligadas às classes 1, 2 e 5. Dessa análise pode-se inferir que a inclusão é percebida como
algo muito importante para os participantes da pesquisa e mais visível no ambiente
escolar. Porém, os depoimentos abaixo, mostram uma descrença com relação a esse
processo:
Indivíduo 15: “Ilusão, isso não existe [...]”
Indivíduo 16: “Inclusão é uma coisa importantíssima [...] não condiz com a realidade”
Indivíduo 19: “Inclusão [...] na realidade não existe [...]”.
Indivíduo 22: “Inclusão é aceitar as diferenças [...] na realidade não existe [...]”.
As respostas acima mostram que, apesar de desejarem a inclusão dos seus filhos,
os pais não a veem em seu cotidiano, ou seja, para eles, ainda habita os discursos. Tais
considerações encontram eco nas palavras de Bartalotti (2006, p. 51) quando afirma que:
“nos dias atuais penso na inclusão como uma possibilidade, embora ainda não como uma
realidade; há um grande caminho a ser percorrido”.
Ora, se buscarmos a origem do termo “inclusão”, veremos que historicamente o
mesmo vem da luta de pais de pessoas com deficiência em busca da educação de seus
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filhos, ou seja, inicia-se com a busca da inclusão na escola. Assim, quando se questiona o
significado desse termo na fala dos pais, têm-se respostas voltadas ao fazer e agir dos
professores, visto que as práticas inclusivas, na maioria dos casos, ainda se encontram
distante dos discursos sobre inclusão. Cabem aqui as palavras de Tunnes (2010, p. 54)
quando afirma que:
Frequentemente, diz-se da inclusão, que é um processo coletivo.
Uma mudança desencadeada no tempo presente, que se orienta e
dirige-se para o futuro, tempo em que determinada finalidade será
atingida. Um processo que se consumará quando do alcance dessa
finalidade. A inclusão é, assim, um devir, e seu sentido pleno
transcende o momento presente do ato inclusivo.
Assim, entendida como caminho e não como produto final, a inclusão deve ser
discutida na escola, buscando-se alternativas cada vez mais inclusivas, de forma a
construir uma nova realidade que, em muitos casos, habita o imaginário dos pais. Abaixo,
vê-se tal fato explicitado na fala dos entrevistados 10 e 13, que apresentam o seguinte
significado para inclusão:
Indivíduo 10 - “Toda forma de juntar as pessoas diferentes, seja ela o que for, gorda, ou
magra, preto, branco, Down, autista, TDAH, e qualquer coisa que faça a pessoa se sentir
incluída, é um lugar que ela não é igual, seja mesma cor, mesma religião, então isso é
inclusão. Onde você aceite qualquer um independente de quem seja (grifo
nosso)”.
Indivíduo 13 - “Inclusão pra mim é você poder conviver com outras pessoas, ter o direito
assim de conviver com outras crianças. [...] eu acho que a convivência é, você poder lidar
com outras crianças independentes do que elas sejam, qualquer tipo de deficiência, né?”
Nessas duas falas é importante notar que os pais afirmam que a inclusão se dá num
“lugar em que ela (a pessoa com deficiência) não é igual”, ou seja, um lugar onde ela
possa ser diferente, onde se celebre a diferença e que se possa “lidar com outras crianças
independente do que elas sejam”. Além disso, as palavras em destaque nos dois trechos
da fala do entrevistado 10 são semelhantes e espelham a mesma ideia de que incluir é
fazer parte, ser tratado com igualdade, ser pertencente à sociedade. Porém, para Jesus
(2002, p. 94):
Para que a diversidade humana possa se fazer presente como um
valor universal, a escola precisa assumir uma postura de
desconstrutora das igualdades, incluindo a todos nas suas
diferenças, indo ao encontro de cada um e de todos os alunos,
buscando quebrar em si aquilo que suscita resistência.
Isso significa construir caminhos que contribuam com a desconstrução das barreiras
atitudinais de professores e da comunidade escolar em geral, o que implica investir na
formação desses professores, considerando que vários estudos apontam para o fato de
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que eles se sentem despreparados quando o assunto é inclusão de pessoas deficientes em
suas aulas (; CHICON, 2005; FALKENBACH et al, 2007; JESUS, 2006; CRUZ, 2005, 2008;
BUENO, 1999; BOATO e SAMPAIO, 2017).
Tal capacitação de professores já é prevista em lei (BRASIL, 2001), assim como todo
o processo inclusivo. Porém, é importante destacar que, nessa pesquisa, a inclusão
enquanto direito apareceu no discurso de apenas um entrevistado, o que demonstra que,
apesar dos avanços legislativos no que se refere à inclusão das pessoas com deficiência,
os familiares de pessoas com SD do PEC não percebem a inclusão como direito, o que
pode também indicar a distância entre a legislação e a prática docente nesse aspecto.
Por fim, foi perguntado aos entrevistados se a participação de seu familiar com SD
no PEC ajudou de alguma forma em sua inclusão na escola e nos outros ambientes que
frequenta e quase a totalidade dos familiares, ou seja, vinte e um deles, responderam que
a participação do seu(a) filho(a) no PEC ajudou de alguma forma na sua inclusão.
Somente uma mãe não respondeu ao questionamento.
Com relação a essa questão, é importante destacar o que disse o Indivíduo 14,
quanto à participação do(a) seu(ua) filho(a) no PEC:
Indivíduo 14 - “[...] houve uma melhora considerável, ele socializou mais, [...] Não tinha
inclusão onde ele estudou, era a turminha dos meninos com deficiência com intervalo no
outro horário. Então, aqui não, aqui é autismo misturado com Síndrome de Down, que
tem outros, que tem outros, que, sabe, e vai. Então, isso que é legal, que inclusão é
todo mundo, junto e misturado. Aqui acontece isso mulher, isso é bom demais (grifo
nosso)”.
Considerando que o PEC é atendimento educacional especializado oferecido em turno
contrário ao da escola e que atende apenas a pessoas com deficiência, pode-se considerar
que há um contrassenso nessa informação, visto que a inclusão preconiza o atendimento
educacional da pessoa com deficiência no mesmo espaço que as pessoas que não têm
deficiência.
Porém, pode-se também inferir que a visão dos pais com relação a esse assunto
esteja voltada para a aceitação sem restrições de seus(uas) filhos(os) num ambiente que
respeita e acolhe as diferenças, independente do nome “inclusivo” ou “segregativo”. Isso
também pode apontar que os problemas ainda apresentados dentro das escolas inclusivas
levam os pais a não acreditarem no modelo de inclusão proposto, apesar de desejarem a
inclusão de seus(uas) filho(as).
Silveira e Neves (2006) também se depararam com a mesma opinião dos pais em
sua pesquisa. Elas afirmam que, com relação à aprendizagem e à inclusão:
[...] os pais acreditam ser o ensino especial a melhor opção para
suas crianças, considerando as extremas dificuldades apresentadas
por seus filhos. Consideram muito difícil a possibilidade de seus filhos
estarem inseridos em classes regulares. Apontaram as turmas cheias,
o despreparo dos professores, o preconceito por parte dos alunos e,
mais uma vez, as dificuldades exacerbadas da própria criança, como
os principais fatores impeditivos da inclusão.
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Porém, longe de negar a importância da inclusão das pessoas com deficiência na
escola comum, levanta-se a necessidade de ampliação do debate, com busca de novas
metodologias e estratégias que possam contemplar os anseios dessas pessoas e de seus
familiares. Para tanto, deve-se começar com a reflexão sobre a fala de Pedrinelli (2002)
quando aponta para a “inclusão sem participação”, aquela em que a pessoa com
deficiência está na escola, mas não participa de suas propostas, que é fruto do papel do
que a autora chama de professor “não inclusivista”, aquele que recebe o aluno com
deficiência, mas não o inclui nas suas atividades, pois, se contrapondo a isso, está a
escola especializada, onde esse aluno, apesar de segregado, recebe um atendimento
adequado e que, segundo os entrevistados dessa pesquisa, os capacitam para a inclusão
na sociedade.
Isso significa, a princípio, ouvir e respeitar os pais e familiares das pessoas com
deficiência, e as próprias, e buscar, com elas, um caminho efetivo para a inclusão
educacional e social de cada um e de todos, onde cada um e todos sejam respeitados
apesar das limitações, deficiências, necessidades e desejos.
Para tanto é preciso ouvir o que afirmam Silva e Corazza (2003, p. 16) quando nos
alertam para o fato de que devemos nos negar “a reduzir a diferença à negação e à
contradição. Defender os direitos da variação, da diferenciação, da singularidade e da
multiplicidade, diante das reivindicações da semelhança, da equivalência, da analogia e da
unicidade”.
Trazendo para a educação as palavras de Guimarães Rosa, colocadas na boca de
Riobaldo, do romance Grandes Sertões Veredas, espera-se uma inclusão, que traga em
sua essência a certeza de que “[...] o mais importante e bonito do mundo é isso: que as
pessoas não são sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre
mudando. Afinam ou desafinam”. Assim, talvez, os pais de pessoas com deficiência
possam se ver contemplados e satisfeitos com a inclusão de seus(uas) filho(as) numa
sociedade que recebe e respeita a todos.
Considerações Finais
A partir desse estudo foi possível verificar que, apesar de considerarem seus(uas)
filhos(as) capazes de conviver com as demais pessoas e de serem incluídos na escola e
na sociedade e de desejarem a inclusão, os familiares que responderam à entrevista
proposta ainda não percebem tal inclusão acontecendo no seu cotidiano. Além disso,
apontam as atividades do Projeto Espaço Com-Vivências como potencializadoras dessa
desejada inclusão.
Ressalta-se aqui que esse projeto atende apenas a pessoas com deficiência, mas,
na visão dos participantes da pesquisa, é mais efetivo para a inclusão que a escola
comum, pois oferece oportunidades de interação, vivências interpessoais, comunicação,
enfim, atividades que ajudam na construção de seu esquema corporal e que as
capacitam para uma vida em sociedade.
Percebeu-se assim, uma urgente necessidade de ressignificação da escola
inclusiva, a fim de atender efetivamente às necessidades das pessoas com e sem
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deficiência, de forma a oferecer uma educação, para cada um e para todos, que respeite
as individualidades e principalmente as diferenças.
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Análise da Composição Corporal e da Força de Alunos com Síndrome de Down
do Projeto Espaço Com-Vivências - DF
Temática: Inclusão e diferença – Comunicação Oral
Edilson Francisco Nascimento1
Augusto Parras Albuquerque2
Elvio Marcos Boato3
Márcia Correia Moita4
Andréa Lucena Reis5
Resumo
A obesidade tem apresentado alta prevalência nas pessoas com Síndrome de Down e
apesar disso, poucos estudos têm sido feitos acerca da composição corporal e força
isométrica para esse público. No intuito de preencher essa lacuna, o objetivo do presente
estudo foi analisar o perfil antropométrico e a força em crianças e adolescentes com
Síndrome de Down, e compara-las com a população geral. Foram avaliados 41
participantes de Brasília – DF, sendo 26 pessoas com Síndrome de Down (SD) e 15
pessoas sem a síndrome Grupo Controle (GC). Foram coletados dados antropométricos,
peso, estatura, dobras cutâneas e aplicou-se o DEXA e teste de força isométrica. Foi
observado que 40% do GC tinha sobrepeso e obesidade enquanto no grupo de SD o
índice foi de 50%. A estatura, força e Razão Força tiveram uma diferença significativa p <
0,05, indicando déficit de força de preensão palmar no grupo com SD em comparação ao
Grupo Controle. Concluiu-se que é necessário ainda, a realização de novos estudos que
tragam informações mais detalhadas e abrangentes sobre a força de preensão e
conposição corporal em crianças e adolescentes com Síndrome de Down.
Palavras-chave: obesidade, Síndrome de Down, força isométrica.
Abstract
Obesity has been shown to be highly prevalent in people with Down Syndrome, and
despite this, few studies have been done on body composition and isometric strength for
this public. In order to fill this gap, the objective of the present study was to analyze the
anthropometric profile and strength in children and adolescents with Down syndrome, and
1 Mestre em Educação Física e Saúde pela UCB, Docente da SEE DF, Integrante do Grupo de Estudos
Sobre Educação Física Adaptada UCB.
2 Mestre em Educação pela UnB, Docente da SEEDF, Integrante do Grupo de Estudos Sobre Educação
Física Adaptada UCB.
3 Doutor em Educação Física pela UCB, Professor da SEEDF e da UCB. Integrante do Grupo de Estudos
Sobre Educação Física Adaptada UCB.
4 Professora da SEEDF. Integrante do Grupo de Estudos Sobre Educação Física Adaptada UCB
5 Mestre em Educação Física pela UCB. Professora da SEEDF. Integrante do Grupo de Estudos Sobre
Educação Física Adaptada UCB.
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compare them with the general population. 41 participants from Brasília - DF, 26 people
with Down Syndrome (SD) and 15 people without the Control Group (CG) syndrome were
evaluated. Anthropometric data, weight, height, skinfolds were collected and the DEXA
and isometric strength test were applied. It was observed that 40% of the CG were
overweight and obese whereas in the SD group the index was 50%. Stature strength and
Strength Ratio had a significant difference p <0.05, indicating palmar grip strength deficit
in the SD group compared to the Control Group. It was concluded that it is still necessary
to carry out new studies that provide more detailed and comprehensive information about
the grip strength and corporal position in children and adolescents with Down syndrome.
Keywords: obesity, Down syndrome, isometric strength.
Análise da Composição Corporal e da Força de Alunos com Síndrome de Down
do Projeto Espaço Com-Vivências
Introdução
A obesidade é um acúmulo excessivo de gordura, que tem acometido também as
crianças e adolescentes com Síndrome de Down –SD (PAU et al., 2013). Sabe-se que este
quadro vem aumentado nos últimos anos e existem poucos estudos direcionados para a
análise da obesidade em pessoas com SD (ROIESKI, 2011). A SD é uma condição
genética, descoberta há mais de um século por John Langdon Down, que constitui uma
das causas mais frequentes de deficiência intelectual (DOWN, 1866). Ela é um erro na
distribuição dos cromossomos, de modo que o indivíduo apresenta 47 cromossomos,
apresentando características genéticas e fenotípicas próprias (SILVA et al., 2006). Uma
dessas características se refere ao crescimento de crianças com essa síndrome, que difere
das demais, pois se se mostra precoce no início do estirão de crescimento e com
velocidade reduzida de crescimento linear, o que resulta em indivíduos de estatura mais
baixa em relação à população em geral (FARKAS et al., 2002).
Segundo Roieski (2011), os indivíduos com SD apresentam tendência a terem peso
excessivo e, até obesidade, em alguns casos. Problema que se estabelece por questões
neurofisiológicas, podendo ser agravado por aspectos ambientais, especialmente por
hábitos alimentares inadequados e sedentarismo.
Murray et al. (2010) sugere que, devido às consequências negativas que a
obesidade acarreta, é importante realizar teste de aptidão física a fim de verificar como o
excesso de gordura influencia na força neuromuscular dos indivíduos com SD, haja vista
que os mesmos apresentam a hipotonia muscular (SAMUR-SAN et al., 2011) e alterações
no sistema musculoesquelético, que provoca fraqueza muscular e nas articulações
(MURRAY et al., 2010). A força de preensão palmar é um parâmetro indicado para avaliar
a força total do corpo, que não fica restrito apenas a avaliação de membro superior e
força da mão e é utilizada em testes de aptidão física (MOREIRA et al., 2003).
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Objetivo
O objetivo deste estudo foi analisar o perfil antropométrico e a força isométrica em
crianças e adolescentes com Síndrome de Down em comparação a população sem a
síndrome.
Método
Trata-se de um estudo descritivo e transversal. A amostra investigada foi constituída
por 41 pessoas sendo que, 26 Alunos com Síndrome de Down participantes do Projeto de
Pesquisa e Extensão: Espaço Com-Vivências e com crianças e adolescentes de ambos os
sexos, com idade entre 9 e 19 anos para o estudo principal e ainda um Grupo Controle
composto por 15 adolescentes sem a síndrome, de ambos os sexos, com idade entre 9 e
19 anos. O projeto é uma parceria entre a Universidade Católica de Brasília e a Secretaria
de Educação do Distrito Federal. Foram excluídos todos os voluntários que não
apresentaram atestado médico cardiológico apto e que não se enquadravam dentro da
idade estudada. Este projeto esta inscrito na Plataforma Brasil e tem aprovação do Comitê
de Ética da UCB com número 42088561.5.0000.0029. Todos os responsáveis pelos
participantes do estudo deram anuência através do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido após lido e retiradas todas as dúvidas, em acordo com a resolução nº 196/96
do Conselho Nacional de Saúde.
O peso corporal total (kg) e a estatura (m) foram mensuradas com os avaliados
descalços e com pouca roupa (somente uma camisa e uma bermuda). Utilizou-se uma
balança eletrônica da marca Filizola, com precisão de 0.1 kg, para o peso, e um
estadiomêtro, com precisão de 0,1 cm, para a estatura. Essas variáveis foram mensuradas
uma única vez, para efeito de caracterização da amostra (FRAINER, 2007).
O valor de IMC (índice de massa corpórea) foi calculado a partir da razão entre a
massa corporal em quilogramas pelo quadrado da estatura obtida em metros (WHO,
2000). As medidas das Dobras Cutâneas foram obtidas com adipômetro (Lange Skinfold
Caliper), escala em Milímetros. Foram feitas três medições no lado direito do corpo pelo
mesmo avaliador e calculada a média. As dobras utilizadas foram: peitoral, triciptal,
subescapular, axilar média, supra ilíaca, supra espinhal, abdominal, coxa e perna. Para o
cálculo do percentual de gordura foram utilizadas as equações que estão resumidas na
Tabela 1.
Tabela 1 – Equações para cálculo de % de gordura
Autores
Jackson & Polloc
(1978

População
DC Homens
Adultos

Equações
= 1,11200000 – [0,00043499 (ST) + 0,00000055 (ST)2] –
[0,0002882 (idade)]

Dc Mulheres
Adultas

= 1,0970 – [0,00046971 (ST) + 0,00000056 (ST)2] –
[0,000128218 (idade)]

O exame DEXA, foi realizado no aparelho marca DTX IQ LUNAR. O DEXA é uma
técnica de “escaneamento” que mede diferentes atenuações de dois raios X que passam
pelo corpo (PAIVA, 2002). Esta é uma técnica não invasiva considerada segura e que pode
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medir três componentes corporais: massa de gordura, massa livre de gordura e massa
óssea (SANT’ANNA et al., 2009). De acordo com as instruções do fabricante o
equipamento foi calibrado e posteriormente feita a verificação da massa isenta de
gordura, massa óssea e massa gorda. Os procedimentos foram feitos sempre pelo mesmo
avaliador para garantir a confiabilidade das avaliações. O coeficiente de variação e erro
técnico reportado pelo laboratório correspondia a 2% e 0,4%, respectivamente.
Cada participante realizou uma bateria de testes para determinar a contração
voluntária máxima (CVM) no dinamômetro de preensão manual da marca Sammons
Preston, modelo Jamar Hydraulic Hand Dynamometer – 5030 J1 (Canadá). Foram
realizadas três tentativas com intervalos de 3 minutos para normalização dos parâmetros
cardiovasculares. A CVM foi considerada a média das três tentativas, foi utilizada a mão
dominante, os voluntários permaneceram sentados em uma cadeira com encosto reto e
sem suporte para os braços, ombro aduzido e sem rotação, cotovelo flexionado a 90º,
antebraço em posição neutra e punho entre 0º e 30º de extensão e 0º e 15º de desvio
ulnar, conforme descritos pela American Society of Hands TheraPists (SCHLÜSSEL et al.,
2008).
Todas as variáveis foram tratadas estatisticamente no software SPSS 22.0, tendo-se
utilizado as medidas descritivas médias e desvio padrão (DP). O teste de Shapiro-Wilk foi
utilizado para testar a normalidade das distribuições. Assegurado o pressuposto da
normalidade, para todas as variáveis e todos os grupos, as comparações entre grupos
(SD e GC), foram efetuadas pelo teste t de medidas independentes. O nível de
significância estatístico foi mantido em 5% (p < 0,05).
Resultados
Na tabela 2, abaixo, apresenta-se a Caracterização cronológica e morfológica dos
participantes do Estudo:
Tabela 2 Caracterização cronológica e morfológica dos participantes do estudo
Grupo Controle N = (15)
Síndrome de Down N = (26)
P
IDADE (ANOS)
12,86 ± 3,1
12,38 ± 2,7
0,608
PESO (Kg)
48,6 ± 16,6
43,80 ± 13,5
0,321
ESTATURA (cm)
155 ± 16,5 *
140 ± 12,8 *
0,004
IMC (Kg/m²)
19,7 ± 4,3
21,7 ± 4,6
0,188
% G Dobras
22,2 ± 9,0
26,8 ± 10,0
0,144
% G DEXA
22,5 ± 12,8
23,1 ± 11,9
0,882
FORÇA (kg/f)
18,5 ± 7,6 *
10,9 ± 5,3 *
0,001
RAZÃO FORÇA
(kg/f)
0,40 ± 0,11 *
0,26 ± 0,11*
0,001
% G DOBRAS = protocolo de 7 dobras Pollock. * Diferença Significativa apresentada na
Estatura, Força e Razão Força.

Nessa Tabela observa-se que não houve diferença estatística entre os grupos em
idade e peso. Já a estatura apresentou uma diferença significativa p < 0,05 que já era
esperada pela característica da síndrome. O IMC foi menor no GC e maior nos SD estando
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a grande maioria de acordo com os parâmetros de normalidade que vai de 18,50 a 24,99
de acordo com a WHO (SOARES, 2010). a Razão C/Q média esta de acordo com a WHO
(SOARES, 2010) que sugere que um RCQ>1,0 em homens e RCQ>0,85 em mulheres é
indicativo de acúmulo de gordura abdominal e risco de doenças cardiovasculares.
Em destaque no estudo, apareceram a Força e a Razão Força com uma diferença
significativa p < 0,05 o que corrobora com o estudo de Soares (2010), que aponta que
pessoas com a Síndrome de Down (SD) possuem menor força isométrica, em função do
quadro de hipotonia. A força muscular representa uma capacidade importante para
aptidão física desta população com SD e as alterações encontradas indicam que um
trabalho de fortalecimento e um aprimoramento da força muscular podem ajudar essa
população a ter uma melhor qualidade de vida.
O Gráfico 1, abaixo, descreve o perfil dos grupos relacionado ao percentual de
gordura encontrado. No grupo controle encontrou-se 60% dos avaliados considerados
adequados, 13% moderadamente alto e 27% alto, e no grupo SD foram encontrados 50%
adequados, 16% moderadamente alto e 34% alto, de acordo com a classificação de
Slaughter na Tabela 3. Com isso foi observado um percentual de 40% de sobrepeso e
obesidade no grupo controle e um percentual de 50% de sobrepeso e obesidade no grupo
SD de acordo com a classificação na tabela 3.
Tabela 3 Classificação do percentual de gordura
Classificação
Masculino
Feminino
Excessivamente Baixa
< ou = a 6%
< ou = a 12 %
Baixa
6,01 % a 10 %
12,01 % a 15 %
Adequada
10,01 % a 20 %
15,01 % a 25 %
Moderadamente Alta
20,01 % a 25 %
25,01 % a 30 %
Alta
25,01 % a 31 %
30,01 % a 36 %
Excessivamente Alta
> de 31 %
> de 36 %
SLAUGHTER at al 1988.

Gráfico 1 - Descreve o perfil dos grupos relacionado ao percentual de gordura.

A prevalência de sobrepeso e obesidade em pessoas com SD, no Brasil é
extremamente alta, aparecendo em cerca de 70% em homens e mais de 95% em
mulheres, sendo que os fatores etiopatogênicos principais nestes casos são a história
familiar de obesidade, a inatividade física e ingestão inadequada de calorias. A taxa
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metabólica basal é significativamente menor frente aos indivíduos da mesma faixa etária e
gênero sem a síndrome (SILVA, 2009).
O recorte feio no presente estudo difere do encontrado na literatura, pois entre os
parâmetros antropométricos encontrou-se maior número de crianças e adolescentes com
peso adequado para idade. O excesso de peso também foi encontrado na amostra, mas
com menor representatividade.
Conclusão
Neste estudo, os resultados encontrados mostraram que não foi encontrada relação
estatisticamente significativa entre os grupos nos aspectos idade e peso. Já a estatura
apresentou uma diferença significativa de p < 0,05 que já era esperada pelas
características da Síndrome de Down. O Índice de Massa Corpórea foi menor no Grupo
Controle e maior no grupo com Síndrome de Down, mas a grande maioria dos
participantes apresentou resultados de acordo com os parâmetros de normalidade.
A Força e a Razão Força entre os grupos apresentaram uma diferença significativa
de p < 0,05, o que sugere que as pessoas com a Síndrome de Down possuem menor
força isométrica, em função do quadro de hipotonia, como afirma Soares (2010).
Por fim, foi encontrado um percentual de 40% de sobrepeso e obesidade no Grupo
Controle e um percentual de 50% de sobrepeso e obesidade no grupo com Síndrome de
Down, indicando um nível elevado de sobrepeso e obesidade.
Concluiu-se que é necessário ainda, a realização de novos estudos que tragam
informações mais detalhadas e abrangentes sobre a força de preensão e composição
corporal em crianças e adolescentes com Síndrome de Down.
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Resumo
O presente estudo teve por objetivo comparar o nível de motivação e satisfação por meio de
uma proposta pedagógica de jogo competitivo e cooperativo. Trata-se de um estudo
quantitativo transversal. Participaram da amostra 46 crianças com idade entre 7 e 8 anos
matriculados no 2º ano do Ensino Fundamental I da rede pública e privada de ensino de
Brasília - DF. O instrumento para avaliação da motivação foi elaborado por FERNANDES E
RAPOSO (2005), composto por 20 itens, subdivididos em motivação intrínseca, motivação
extrínseca regulação identificada, motivação extrínseca regulação introjeção, motivação
extrínseca regulação externa e a motivação. Porém para verificar o aspecto desejado, houve
adaptações do questionário para o contexto brasileiro, utilizando a nomenclatura: Eu jogo na
escola, no item motivação extrínseca regulação identificada e na escala de Likert de 1 a 7. Os
resultados demonstraram que os alunos possuem alto nível de motivação intrínseca e que a
maioria das crianças gostam e se sentem mais motivadas com o jogo cooperativo e
apresentam um alto nível de satisfação. Não houve diferenças significativas entre a escolha do
jogo entre meninas e meninos. Contudo, notou-se que meninos são mais competitivos que as
meninas.
Palavras-chave: O jogo; Motivação; Satisfação; Educação Física Escolar.
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Abstract
The present study has aimed to compare the level of motivation and satisfaction through a
pedagogical proposal of competitive and cooperative game. This is a cross-section
quantitative study. The sample consisted of 46 children aged 7 and 8 years old enrolled in
the 2º grade of public and private elementary school in the Brasília school system. The
instrument for the assessment of motivation was developed by FERNANDES E RAPOSO
(2005), It is composed of 20 items, divided into intrinsic motivation, extrinsic motivation
identified regulation, extrinsic motivation regulation introjection, extrinsic motivation and
external regulation amotivation. In order to check the desired aspect, there was a
questionnaire adapted to the Brazilian context, using the nomenclature: I play at school,
item extrinsic motivation regulation identified and Likert scale of 1 to 7. The results
showed that students have a high level of intrinsic motivation and that most children enjoy
and feel more motivated with the cooperative game have a high level of satisfaction.
There were no significant differences between the choice of the match between girls and
boys. However, it is notably shows that boys are more competitive than girls.
Keywords: The Game; Motivation; Satisfaction; School Physical Education.
Jogo competitivo e jogo cooperativo: comparação do nível de motivação e
satisfação em escolares
Introdução
O jogo está atribuído a culturas de diferentes países, regras e objetivos que o
caracterizam (DA SILVA, 2007). Na concepção de Johan Huizinga (2000), o jogo está na
base do surgimento e desenvolvimento da civilização e pode ser considerado uma
atividade voluntária. Para Cavallari e Zacharias (2001), o jogo possui início, meio e fim,
podendo ser dividido em pequeno jogo e grande jogo. Nessa perspectiva, o jogo pode ser
distinguido como competitivo e cooperativo (CORREIA, 2006).
Nos jogos competitivos, os objetivos são de todos, mas os ganhos e benefícios são
somente para alguns, ou seja, para os mais habilidosos (BROTTO, 2003). O jogo
cooperativo surge quando as crianças trabalham juntas para conseguir um objetivo
comum com êxito para todas, promovendo cooperação, espírito de equipe e controle da
agressividade (CORREIA, 2008).
Para Folle et al (2005), a motivação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem
é fundamental, pois uma vez que o aluno sinta prazer nas aulas ele se torna mais ativo
tendo uma maior participação e integração. Dessa forma, os motivos que guiam os alunos
para a realização das atividades propostas são caracterizados como fatores extrínsecos e
intrínsecos (ALVES e BATTAIOLA, 2011).
A motivação extrínseca é aquela que precisa de algo de fora para que ela aconteça,
um bônus, premiação ou até mesmo o próprio ambiente (BALBINOTTI et al, 2011).
Segundo Fernandes e Raposo (2005), a motivação intrínseca define-se em duas formas:
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com a participação voluntária numa atividade, com a ausência de recompensas ou fatores
externos e a participação numa atividade simplesmente pelo prazer e satisfação e ela
baseia-se em suas condições psicológicas e as relações estabelecidas com a realidade
expressas por suas vivências afetivas.
O objetivo do estudo foi comparar o nível de motivação e satisfação em escolares do
2º ano do ensino fundamental I por meio de uma proposta pedagógica de jogo
competitivo e cooperativo.
Materiais e Métodos
Foi realizado um estudo descritivo experimental comparativo de abordagem
transversal (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2007). Participaram da amostra 46 alunos
do 2º ano (segundo ano) do Ensino Fundamental I, sendo 54,34% meninas com média
de idade ±08 anos. As variáveis do estudo foram fatores de satisfação e níveis de
motivação intrínseca e extrínseca durante dois diferentes jogos (competitivo e
cooperativo) realizados em duas escolas: uma privada e outra pública do Distrito Federal.
Foram utilizados o instrumento para avaliação dos dados sociodemográficos da amostra e
o nível de satisfação com a participação nos dois jogos. Para avaliação dos níveis
motivacionais utilizou-se a Instrumento de Motivação para as aulas de Educação Física de
Fernandes e Raposo (2005). Este instrumento é composto por vinte itens, os quais são
subdivididos em 5 tipos de motivação (Continuum de motivação). Assim cada fator possui
quatro itens avaliativos: motivação intrínseca, motivação extrínseca regulação identificada,
motivação extrínseca regulação introjeção, motivação extrínseca regulação externa e
motivação.
Procedimentos e metodologia dos jogos: Inicialmente, visitou-se as duas escolas
para solicitação de autorização para a realização da pesquisa. Após explicação sobre o
objetivo da mesma, a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
com a autorização da escola e dos pais foi realizada a segunda visita para a aplicação (em
turma) do instrumento de nível motivacional (pré-jogo) a fim de investigar qual era o
traço motivacional de cada criança.
Para a realização do jogo competitivo e jogo cooperativo, os alunos da escola
privada e pública foram divididos por sorteio rondomizado.
A pesquisa foi iniciada na Escola Pública, sendo sorteado o primeiro jogo (Adaptado
– cooperativo) o qual os alunos iriam jogar. Os pesquisadores tiveram que chegar ao local
com uma hora de antecedência, para a organização geral das atividades propostas. A
equipe para a realização do jogo cooperativo foi composta por 8 (oito) pessoas, cada qual
com suas funções pré-determinadas: 2 monitores, auxiliavam os alunos nas tarefas para
cada senha; 1 super-herói, preso pelo personagem do mal; 1 narradora, fazia menção ao
personagem, tendo a função de dar vida a história; 1 vilão, sequestrava o super-herói e
aterrorizava as crianças no jogo; 3 staffs, responsáveis por tirar as fotos, gravações e
auxiliar os alunos.
Para a realização do jogo cooperativo, a turma do 2º ano, foi dividida em duas
equipes sendo estas sorteadas. Os alunos sorteavam um papel onde o mesmo estava
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escrito qual a cor de sua equipe (preta ou amarela) para iniciar o jogo. Ao final, era
aplicado o questionário para avaliação da motivação no momento do jogo e do nível de
satisfação.
Jogo Caos – Competitivo: é um jogo de tabuleiro gigante, onde cada peça é
movida por uma equipe. Esse jogo foi desenvolvido pelo profissional de Educação Física
Luiz Chamlian (1995) e colaboradores que trabalhavam nos cursos de acampamento da
Komik Aventura e Lazer – São Paulo. Vale ressaltar que segundo o autor, não consta
publicado esse jogo em nenhuma revista, livro ou artigo. Foi realizada uma pesquisa
minuciosa para achar o nome do autor do jogo, que até então, era desconhecido.
Para iniciar o jogo, os jogadores foram divididos em equipes iguais, tendo de
escolher um nome e um representante para jogar o dado e movimentar seu pino no
tabuleiro. Na primeira rodada sorteou-se a ordem para jogar o dado entre as equipes.
Após o sorteio, jogavam o dado e o número que caísse, seria a quantidade de casas que a
equipe avançaria. Nesse tabuleiro gigante se encontram vários números e em cada
número a uma senha, não podendo ser retiradas pelos jogadores. A equipe só poderia
jogar o dado novamente se os jogadores permanecessem todos unidos e encontrassem o
número que correspondia a sua casa no tabuleiro. Esse número estava impresso com uma
senha, e cada senha correspondia uma tarefa. Cada equipe estava acompanhada por um
monitor que transmitia a tarefa que seria desenvolvida pelos jogadores. Essa tarefa
referenciava as habilidades motoras (rastejar, pular, equilibrar, correr, andar, saltar,
lateralidade, percepção viso motora, ritmo, força e resistência), cognitivas (atenção,
concentração e tomada de decisão) e afetiva social (autoconfiança, inibição/desinibição,
respeito, liderança e espírito de equipe). Após a realização de tarefa e o consentimento do
monitor os participantes executavam a tarefa corretamente, a equipe jogava novamente o
dado, repetindo o processo, até que uma das equipes chegasse ao final do tabuleiro. Com
exceção da primeira rodada, não existia uma ordem para se jogar o dado, pois a equipe
que encontrasse seu número com sua senha e cumprisse sua tarefa, não precisava
esperar as outras equipes para jogar novamente, quanto mais rápido achassem e
cumprisse as tarefas, mais vezes poderiam jogar o dado e assim vencer o jogo. Caso uma
equipe percorresse todas as casas do tabuleiro as demais continuariam até que restasse
somente uma.
Jogo Adaptado – Cooperativo: Um narrador contou a seguinte história: “Numa
cidade muito bonita, com muitos parques cheios de árvores frutíferas, pássaros que
cantarolavam o dia todo, onde os moradores eram felizes e as crianças podiam brincar e
se divertir na rua a vontade sem que avesse nenhuma preocupação, por que tudo se
encontrava na mais perfeita paz e segurança. Isso graças ao herói mascarado mais
conhecido por toda aquela cidade como Homem-Aranha, ele é inteligente, forte,
destemível, muito legal e tudo de bom”. Após a narração da história, apareceu o vilão
chamado “Senhor do mal” avisando aos participantes que havia sequestrado o “HomemAranha” e eles não conseguiriam resgatá-lo. Daí o narrador perguntou aos participantes se
eles queriam salvá-lo. Deu-se início o jogo com os jogadores em equipes iguais, tendo que
procurar os números que estavam espalhados no espaço determinado para realização do
jogo. Esses números estavam impressos juntamente com nomes de personagens do filme
Homem-Aranha e cada nome correspondia uma tarefa que seria executada por todos os
componentes da equipe. Cada uma estava acompanhada por um monitor que transmitia a
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tarefa que seria executada pelos participantes, desenvolvendo habilidades motoras:
rastejar, pular, equilibrar, correr, andar, saltar, rolar, lateralidade, percepção viso motora,
ritmo, força e resistência. Cognitivas: criatividade, atenção, concentração, tomada de
decisão e elaboração de estratégias e afetiva sociais: espírito de equipe, autoestima,
autoconfiança, inibição/desinibição, respeito, cooperação, liderança, ética, integração e
solidariedade. As equipes repetiam o processo novamente até que se completasse toda a
numeração estabelecida pelo monitor no início do jogo. Assim, seria entregue uma senha
para cada equipe, essa senha era um quebra-cabeça onde as equipes montariam sem
qualquer ajuda do monitor que os acompanhava, ao montarem o mesmo indicaria o
paradeiro do herói mascarado.
Resultados
Para análise dos dados descritivos da amostra utilizou-se médias, desvios e
frequências. Já para os dados inferenciais utilizou-se o teste t pareado para comparação
entre os valores motivacionais entre jogo cooperativo e competitivo, bem como o teste t
para amostras independentes para avaliar as diferenças motivacionais entre as escolas. O
software SPSS-IBM for Windows 22.0 (devidamente registrado) foi o escolhido para se
rodar todas análises com um nível de significância de p ≤ 0,05.
A seguir, serão apresentados os resultados obtidos por meio da aplicação dos
questionários.
Tabela 1– Qual jogo que mais gostou? (por sexo)
Escola/Tipo de jogo
Jogo Caos
Jogo Adaptado
(competitivo)
(cooperativo)

Total

Meninas

07 (28,0%)

18 (72,0%)

25 (100%)

Meninos

08 (38,1%)

13 (61,9%)

21 (100%)

Total

15 (32,6%)

31 (67,4%)

46 (100%)

Na tabela 1 pode-se observar que as meninas e meninos com relação ao gosto pelos
jogos afirmam gostar mais do Jogo adaptado (cooperativo). Cabe ressaltar que apesar de
não haver diferenças significativas (p=0,47) as meninas parecem gostar mais de jogos
cooperativos do que os meninos.

Realização:

Organização:
34

Anais do 7º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2017

Gráfico 1 – Nível de motivação nos dois jogos

Discussão
De acordo com a teoria de Autodeterminação de Fernandes e Raposo (2005), os
indivíduos podem apresentar cinco tipos de motivação em seus traços de personalidade,
que vai desde Amotivado até alta Motivação Intrínseca. No presente estudo ao avaliar o
perfil de motivação das crianças observou-se que, nas duas escolas, meninos e meninas
possuem altos valores de Motivação Intrínseca.
A motivação intrínseca é o esforço interior de uma pessoa para ser competente e
autodeterminada em busca de dominar uma atividade. As pessoas motivadas
intrinsecamente apreciam e gostam da ação e da ativação, focalizam-se no divertimento e
querem aprender o máximo de habilidades possíveis. Indivíduos que participam por amor
ao exercício são considerados intrinsecamente motivados, assim como aqueles que jogam
por orgulho (BALBINOTTI, 2011). Segundo Fernandes e Raposo (2005), a motivação
intrínseca é definida em duas formas: a participação voluntária em uma atividade sem
recompensa ou variações externas e a participação na atividade pela satisfação e prazer
que se sente. Para Nunes e Faria (2011), a motivação intrínseca se evidência quando o
indivíduo da preferência a uma determinada atividade por sua própria escolha, algo que o
atrai ou chama atenção gerando satisfação. Ao analisar os dados do gráfico 1, verificou-se
que 39,10% das crianças tanto da escola privada, quanto da escola pública, afirmam
gostar de ambos os jogos, tanto o cooperativo quanto o competitivo. Os alunos da rede
privada de ensino têm a vivência em diversas atividades, relacionadas à competitividade
nas dimensões motoras, cognitivas e afetivas sociais.
Notou-se na execução do Jogo Adaptado que os alunos se mostraram bastante
cooperativos e colaborativos uns com os outros, pois estavam atentos ao que o monitor da
atividade orientava. Para Broto (1999) os jogos cooperativos surgiram para amenizar esse
espírito de competição excessiva, fazendo com que as crianças errem, sem ter medo de
perder, estimulem mais a integração e solidariedade, participem e compartilhem as
relações afetivas sociais apresentadas no jogo.
Com relação à diferença entre meninos e meninas pode-se perceber na tabela 1, que
os meninos são mais competitivos (38,1%) que as meninas (28,0%), e que as meninas
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ficam mais satisfeitas com o jogo cooperativo (72,0%). Talvez isso se deva a questão
sexista a qual afirma que as crianças, desde sua infância, já tendem a seguir um
planejamento baseado no papel em que a sociedade decretou para cada um, onde o
homem precisa ser mais competitivo e a mulheres mais cooperativas e cuidadosas
(SOUZA JR, 2004). Porém, cabe ressaltar que o profissional de Educação Física precisa e
deve trabalhar tanto tarefas competitivas e cooperativas independente do sexo da criança,
para que meninos e meninas tenham sempre as oportunidades de atenção e
desenvolvimento competitivo e cooperativo.
Conclusão
As evidências encontradas no presente estudo permitem concluir que as crianças das
escolas investigadas (pública e privada) apresentam alto nível de motivação intrínseca e
que as crianças, independente do perfil da escola se sentiram mais motivadas com o jogo
adaptado (cooperativo). Entre meninas e meninos também não houve diferenças entre a
escolha do jogo, porém percebe-se que as meninas se dizem mais satisfeitas com o jogo
cooperativo do que o competitivo. O nível de satisfação também foi alto nas duas escolas
e entre meninos e meninas.
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Exercício isométrico de preensão palmar provoca hipotensão pós-exercício em
idosos hipertensos medicados
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Resumo
A hipertensão arterial (HA) é uma das doenças prevalentes que acomete os idosos. O
exercício crônico isométrico de força de preensão palmar (FPP) tem mostrado resultados
satisfatórios no controle da HA. No entanto, há poucos estudos investigando os efeitos
cardiovasculares agudos. O objetivo deste estudo foi verificar o efeito de uma sessão de
exercício isométrico de FPP sobre as respostas cardiovasculares de idosos hipertensos
institucionalizados. Participaram do estudo 10 idosos sedentários ( ♂ = 3; ♀ = 7; 73,27 ± 6,93
anos). Utilizou-se um dinamômetro hidráulico de preensão palmar para realizar 4 séries de 1’
de isometria, bilateral, a 30% da contração voluntária isométrica máxima (CVIM), com 2’ de
pausa entre as séries. A pressão arterial (PA) e a frequência cardíaca (FC) foram monitoradas
em repouso e pós-exercício por oscilometria. Utilizou-se a One Way ANOVA para medidas
repetidas para analisar os dados, que foram expressos em média e desvio padrão. A PA
sistólica reduziu a partir de 10’ pós-exercício; a PA diastólica reduziu em 10’ e 15’ pósexercício; e a FC reduziu em 45’ e 60’ pós-exercício (p < 0,05). Conclui-se que o exercício
isométrico de preensão palmar, em intensidade moderada, desencadeou uma reposta
hipotensora pós-exercício.
Palavras-chave: Envelhecimento, Força Isométrica, Hipotensão Pós-Exercício.
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Abstract
Hypertension (HY) is one of the most prevalent diseases affecting the elderly. The chronic
isometric handgrip strength (HGS) exercise has shown satisfactory results in the control of
HY. However, there are few studies investigating acute cardiovascular effects. The
objective of this study was to verify the effect of an HGS isometric exercise session on the
cardiovascular responses of institutionalized hypertensive elderly. Ten sedentary elderly (♂
= 3; ♀ = 7; 73.27 ± 6.93 years) participated in the study. A hydraulic handgrip
dynamometer was used to perform 4 sets of 1' bilateral isometry at 30% of maximal
isometric voluntary contraction (MIVC), with a 2' pause between sets. Blood pressure (BP)
and heart rate (HR) were monitored at rest and post-exercise by oscillometry. One-way
ANOVA for repeated measures was used to analyze the data, which were expressed as
mean and standard deviation. The systolic BP decreased after 10' post-exercise; diastolic
BP reduced in 10' and 15' post-exercise; and HR reduced at 45' and 60' post-exercise (p <
0.05). It was concluded that the isometric handgrip exercise, in moderate intensity,
triggered a post-exercise hypotensive response.
Keywords: Aging, Isometric Strength, Post-Exercise Hypotension.
Exercício isométrico de preensão palmar provoca hipotensão pós-exercício em
idosos hipertensos medicados
Introdução
O envelhecimento é um processo espontâneo e contínuo, caracterizado por
alterações físicas, biológicas, psicológicas e sociais advindas em decorrência dos anos
(MORAES; MORAES; LIMA, 2010). Os idosos representam um grupo populacional com
crescimento expressivo no Brasil, com aumento anual de aproximadamente 650 mil
pessoas (LIMA-COSTA; VERAS, 2003). Devido a esse crescimento populacional e
mudanças nas estruturas familiares, as instituições de longa permanência para idosos
(ILPI) aparecem como um importante recurso a ser utilizado para garantir os cuidados
necessários aos idosos (FREIRE JÚNIOR; TAVARES, 2005). Ademais, a inserção dos idosos
em ILPI pode estar vinculada a consequências ocasionadas por doenças crônicas
degenerativas não transmissíveis.
De acordo com Costa et al. (2000), as principais causas de mortalidade para esse
grupo etário são ocasionadas por doenças cardiovasculares (DCV). Desde a década de 90,
diversas diretrizes passaram a aconselhar a prática de exercício físico e adoção de um
estilo de vida saudável como tratamento não-farmacológico na prevenção da DCV e da
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) (BRAITH; STEWART, 2006). De acordo com Laterza,
Rondom e Negrão (2007), após uma única sessão de exercício aeróbio, a pressão arterial
pode diminuir em relação aos níveis de repouso, evento fisiológico conhecido como
hipotensão pós-exercício (HPE). Este fenômeno acontece tanto em exercícios aeróbios
quanto em exercícios de força (PESCATELLO et al., 2004; KELLEY; KELLEY, 2000;
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CORNELLISSEN et al., 2011) e pode perdurar de 24 a 72 horas após a sessão de exercício
(PESCATELLO et al., 2004; MORAES et al., 2012).
A maioria dos estudos envolvendo a HPE utilizou o exercício aeróbio, haja vista
que até a última década o treinamento de força (TF) era contraindicado para pacientes
hipertensos (CASONATTO et al., 2016). Porém, algumas meta-análises (KELLEY; KELLEY,
2000; CORNELISSEN et al., 2011) apontaram que o TF realizado com intensidade leve a
moderada, além de ser seguro para o paciente, apresenta melhorias clinicamente
relevantes no controle da HAS. Sendo assim, alguns estudos analisaram os efeitos do
treinamento isométrico de FPP, utilizando intensidades moderadas, e verificaram uma
redução da PA em indivíduos normotensos e hipertensos (TAYLOR et al., 2003; MILLAR et
al., 2007; DEVEREUX; WILES; SWAINE, 2010). Entretanto, as respostas cardiovasculares
agudas pós-exercício isométrico (HPEI) permanecem inconclusivas (PESCATELLO et al.,
2004; CORNELISSEN et al., 2011; OLHER et al., 2013). E até a presente data não há
estudos com idosos fragilizados e institucionalizados.
Portanto, torna-se importante verificar as respostas cardiovasculares nesta
população quando submetidos à isometria moderada em determinados grupos
musculares, uma vez que os idosos realizam este tipo de ação nas suas atividades da vida
diária.
Objetivo do estudo
Verificar o efeito de uma sessão de exercício isométrico de força de preensão
palmar sobre as respostas cardiovasculares de idosos hipertensos institucionalizados.
Revisão de Literatura
Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no
Distrito Federal, em 2010, foram recenseadas 2.570.160 pessoas, das quais 7,70% tinham
idade igual ou superior a 60 anos (IBGE, 2010). Strait e Lakatta (2012) relataram, em
uma revisão, que o envelhecimento está associado com algumas mudanças
morfofuncionais do sistema cardiovascular. Além disso, afirmaram que na senescência
existe um aumento progressivo na prevalência das doenças cardiovasculares, como por
exemplo, a doença arterial coronariana e a HAS.
Uma proposta não farmacológica que tem sido empregada para controlar os níveis
pressóricos dos idosos é a prática regular de exercício físico. Scher, Nobre e Lima (2008)
verificaram, em uma revisão de literatura, que diversas metodologias têm sido
empregadas para avaliar as respostas cardiovasculares em idosos submetidos ao
exercício. Eles notaram que o exercício de força foi capaz de reduzir a pressão arterial de
maneira aguda e crônica.
Um componente específico do treinamento de força é o momento isométrico, que
se refere a contrações musculares em que não há alteração na amplitude articular
(OWEN; WILES; SWAINE, 2010). A utilização de equipamentos portáteis, como os
dinamômetros de preensão palmar (handgrip), vem sendo empregada em diversas áreas
da saúde e reabilitação de pessoas fragilizadas (SCHLÜSSEL et al., 2008). Sendo assim, é
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imprescindível registrar que o exercício isométrico, além de ser prático e de baixo custo,
também tem mostrado efeitos importantes na normalização dos níveis pressóricos dos
idosos (TAYLOR et al., 2003; ARAÚJO et al., 2011; OLHER et al., 2013).
Taylor et al. (2003) utilizaram o exercício de preensão palmar em 9 idosos
hipertensos, obedecendo ao protocolo de 4 séries de 2 minutos de contração a 30% da
isometria voluntária máxima (CVIM), com 3 minutos de descanso entre as séries, 3 vezes
por semana durante 10 semanas. Os autores perceberam que houve uma redução
significativa na pressão sistólica de repouso e na pressão arterial média. A partir dessas
evidências, eles sugeriram que o treinamento isométrico em uma intensidade moderada
foi capaz de provocar uma resposta hipotensora.
Araújo et al. (2011) investigaram, em 41 pessoas com idade média de 64,3 ± 8,7
anos, a resposta pressórica após um minuto de esforço em uma única sessão exercício
isométrico de preensão manual. Utilizaram o protocolo de 4 séries sucessivas de 2 minutos
cada, com exatamente 1 minuto de intervalo entre elas, alternando as mãos, mantendo
uma intensidade correspondente a 30% da CVIM. Foi demonstrado que um minuto de
recuperação após o esforço, os valores pressóricos já haviam retornado aos níveis basais,
o que nos leva a crer que este tipo de exercício, com intensidade moderada e curto
período de contração, possa ser seguro no aspecto cardiovascular.
Mais recentemente, nosso grupo de pesquisa também verificou que mulheres
idosas com hipertensão controlada, submetidas a duas sessões de exercício isométrico, a
30% CVIM e a 50% CVIM (4 séries de cinco contrações com duração de 10 segundos
cada, unilateralmente), não apresentaram aumento significativo dos níveis pressóricos
após o exercício isométrico no dinamômetro handgrip, sugerindo que este exercício pode
ser seguro nesta população (OLHER et al., 2013).
Materiais e Métodos
A amostra foi constituída por 10 idosos sedentários (3 homens e 7 mulheres),
hipertensos e medicados, com idade média de 73,27 ± 6,93 anos, selecionados por
conveniência, residentes em uma ILPI, localizada no Distrito Federal. Foram adotados os
seguintes critérios de exclusão: não ter nacionalidade brasileira; acuidade auditiva
comprometida; problemas osteomioarticulares que impeçam a execução dos exercícios;
não completar a sessão de treino. Vale ressaltar que não houve interrupção no uso de
medicamentos prescritos, sendo eles: inibidores adrenérgicos de ação central (1 idoso);
inibidores adrenérgicos - betabloqueadores (2 idosos); bloqueadores dos canais de cálcio
(2 idosos); inibidores da enzima conversora de angiotensina (2 idosos); bloqueadores de
receptor AT1 (4 idosos); diuréticos tiazídios (5 idosos); poupadores de potássio (2
idosos).Utilizou-se um dinamômetro hidráulico de preensão palmar (Jamar®
dynamometer, IL, USA) para realizar o teste da CVIM, com 3 tentativas bilaterais e pausa
de 3 minutos para a recuperação do substrato energético. Para determinar a CVIM,
utilizou-se a melhor medida das três tentativas. O posicionamento dos voluntários para a
execução do teste seguiu a recomendação da American Society of Hands Therapists
(SCHLÜSSEL et al., 2008). O estudo foi composto por 2 etapas: a familiarização e uma
sessão a 30% da CVIM. A familiarização com o dinamômetro foi realizada em 3 dias não
consecutivos, em que o voluntário realizou 30 segundos de contração mínima, em 4 séries
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bilaterais, com pausa de 1 minuto. A sessão de pressão palmar a 30% da CVIM foi
composta por 4 séries de 1 minuto de isometria bilateral, com pausa de 2 minutos entre
as séries. Ao final de cada série do exercício foi aplicada a escala de percepção de esforço
de OMNI-RES (ROBERTSON et al., 2003). A PA e a FC foram mensuradas após 10 minutos
de repouso na posição sentada e em 5, 10, 15, 30, 45 e 60 minutos pós-exercício, na
posição sentada. Para isso, foi utilizado o método oscilométrico (Microlife®, BP 3AC1-1,
Suíça). Todos os procedimentos foram realizados no período vespertino, no mesmo
ambiente. Esse estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com seres humanos
da Universidade Católica de Brasília (parecer nº 1.269.917/2015). Utilizou-se o teste de
Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos dados. Para realizar as comparações
múltiplas utilizou-se a One Way ANOVA para medidas repetidas, com post hoc de
Bonferroni. O nível de significância estatística adotado foi p < 0,05. Utilizou-se o programa
computadorizado Statistical Package for Social Sciences (SPSS®) versão 20.0 para
Windows.
Resultados
Não foram relatados efeitos colaterais durante a sessão de exercício. Além disso,
durante a sessão aguda, os voluntários acusaram percepção subjetiva de esforço entre 2
e 4 (fácil e pouco fácil) na escala de OMNI-RES. As respostas cardiovasculares pósexercício isométrico de preensão palmar estão apresentadas na tabela 1. A PAS
apresentou uma queda significativa pós-exercício do décimo (∆ = - 13,3 mmHg) ao
sexagésimo minuto (∆ = - 17,6 mmHg) (p < 0,05). A PAD demonstrou uma queda
significativa no décimo (∆ = - 5 mmHg) e décimo quinto minuto (∆ = - 4,2 mmHg) pósexercício (p < 0,05). Já a FC apresentou uma redução significativa no quadragésimo
quinto (∆ = - 4,8 bpm) e no sexagésimo minuto (∆ = - 7,3 bpm) pós-exercício (p < 0,05).

ExercícioPós

Tabela 1: Respostas cardiovasculares.
PERÍODO
PAS (mmHg)
PAD (mmHg)
FC (bpm)
Repouso
137 ± 23
76 ± 11
77 ± 10
5’
133 ± 22
75 ± 10
74 ± 9
10’
123 ± 15 *
71 ± 2 *
75 ± 9
15’
123 ± 16 *
72 ± 10 *
75 ± 9
30’
124 ± 18 *
76 ± 8
74 ± 9
45’
124 ± 8 *
75 ± 7
72 ± 9 *
60’
119 ± 17 *
77 ± 10
70 ± 10 *
PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; FC, frequência cardíaca; * p<0,05.

Discussão
Este estudo é o primeiro a investigar o fenômeno HPEI em idosos hipertensos
medicados e institucionalizados. Os dados demonstraram que uma única sessão de
exercício isométrico utilizando um dinamômetro de preensão palmar foi capaz de reduzir
os níveis pressóricos de idosos institucionalizados por um período de até sessenta minutos
pós-exercício. Além disso, os valores da frequência cardíaca demonstraram que este
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modelo de exercício, em uma intensidade moderada, pode apresentar uma boa segurança
cardiovascular para esta população.
Ao contrário do TF dinâmico, em que a HPE é proporcional a quantidade de massa
muscular envolvida, principalmente em indivíduos com pressão arterial mais elevada
(POLITO; FARINATTI, 2009), nosso estudo demonstrou que uma pequena massa muscular
envolvida pode, de fato, induzir uma queda significativa nos valores pressóricos após uma
sessão de exercício de força isométrica. Estes achados são promissores, uma vez que é
possível usar um equipamento portátil e um tempo reduzido de exercício para promover
respostas hipotensoras em idosos hipertensos medicados.
Olher et al. (2013) aplicaram, em idosas hipertensas controladas, um protocolo de
exercício isométrico de preensão palmar (4 séries de 5 contrações de 10” com 30” de
intervalo entre as contrações) e não verificaram redução na PA pós-exercício. E provável
que o curto tempo de contração (10 segundos) utilizado pelos autores, tenha sido débil
para induzir uma resposta reflexa hipotensora pós-exercício isométrico. Por outro lado,
Van Assche et al. (2017) sugeriram que reduções significativas na PA, ocorrem em
protocolos com um maior tempo de contração isométrica, algo em torno de 2 minutos.
Os mecanismos envolvidos na redução da PA pós-EI ainda permanecem obscuros
na literatura (MILLAR et al., 2014). Porém, sabe-se que o EI pode influenciar na
manutenção e controle da PA (CORNELISSEN et al., 2011; MILLAR et al., 2014). Por outro
lado, quando se trata de apenas uma sessão de EI sabe-se menos ainda. Entretanto,
pode-se inferir que o EI realizado em intensidades leves/moderadas são seguras em sua
aplicação e não apresentam elevadas sobrecargas cardiovasculares (OLHER et al., 2013).
Em relação às repostas da PAS no presente estudo, a partir do décimo minuto
verificou-se o efeito HPE de forma significativa. Millar et al. (2013) também verificaram
resultados semelhantes na PAS e na FC, porém utilizaram a dinamometria de preensão
palmar na mão não dominante durante 8 semanas (2 séries de 2 minutos de contração a
30% da CVIM). Ademais, Millar et al. (2009) sugerem que a redução da FC se dá pela
melhora do controle autonômico, com possível aumento da atividade cardíaca vagal e
diminuição da atividade nervosa simpática. Esses efeitos também foram encontrados por
Taylor et al. (2003) que apontaram melhora na atividade cardíaca vagal após o
treinamento isométrico de 10 semanas. No entanto, são necessários mais estudos com
intuito de investigar as respostas autonômicas agudamente pós-exercício isométrico.
Conclusão
A partir destes resultados, pode-se concluir que o exercício isométrico de preensão
palmar em idosos institucionalizados promoveu a hipotensão pós-exercício isométrico,
sendo que o protocolo de 30% da CVIM foi seguro e tolerado pelos idosos hipertensos
institucionalizados.
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Adequações didáticas no ensino da natação: estudo de caso de um adolescente
com mielomeningocele
Temática: Inclusão e diferença – Comunicação oral
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José Gustavo de Alvarenga
Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil, jgsama@unb.br
Resumo
A reflexão em torno da construção de adequações didáticas de pequeno porte contribui
para melhoria da qualidade de ensino para todos, inclusive as pessoas com deficiência.
Realiza-se uma pesquisa pedagógica, de caráter descritivo analítico, que avalia o ensino
da natação (40 aulas), para um adolescente, 14 anos, com mielomeningocele. A ação
educativa iniciou pela avaliação diagnóstica das funcionalidades, que subsidiou a definição
dos objetivos e a seleção de atividades. O ensino da natação foi dividido nas fases:
ambientação à piscina, imersão, flutuação, deslize, estabilização, comando, nado utilitário.
Os resultados, em termos de eficácia, evidenciam que não foram necessários ajustes na
definição dos objetivos, na temporalidade da ação educativa e na avaliação contínua da
aprendizagem. Foram realizadas pequenas adequações na seleção das atividades, tendo
em vista a substituição dos exercícios técnicos padronizados, por atividades lúdicas na
forma de desafios psicomotores. Em relação aos cuidados com a ocorrência de crises
convulsivas, tanto o professor como o alerta do próprio aprendiz garantiam a segurança.
Poucas e simples adequações didáticas foram suficientes para tornar possível o
aperfeiçoamento técnico do nado. Em relação à efetividade, a partir do depoimento da
mãe, aprender a nadar contribuiu para melhoria da autoestima do adolescente. Conclui-se
que qualquer aprendiz com algum tipo de dificuldade de aprendizagem da natação,
permanente ou provisória, ao ter contato com um professor capaz de construir
adequações didáticas, pode ter acesso à educação inclusiva de qualidade.
Palavras-Chave: Educação Especial, Esporte
aprendizagem, Educação Física adaptada, Natação

para

deficientes,

Condições

para

Abstract
The reflection around the small didactic adaptations construction contributes to improving
the quality of education for all, including people with disabilities. It carried out a
pedagogical research, descriptive and analytical character, which evaluates the swimming
education (40 classes), for a teenager, 14 years old, with myelomeningocele. The
educational activity initiated by diagnostic of the features, which supported the definition
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of objectives and selection of activities. The swimming train was divided into phases:
setting the pool, soaking, float, glide, stabilization, control, swimming utility. The results in
terms of effectiveness, evidence that were not necessary adjustments in the definition of
objectives, the temporality of educational activities and continuous assessment of learning.
Small adjustments were made in the selection of activities, with a view to replacing the
standardized technical exercises for recreational activities in the form of psychomotor
challenges. In relation to the care of the occurrence of seizures, both teacher and alert
learners themselves guaranteed the security. Few simple didactic adjustments were
sufficient to enable the technical improvement of swimming. Regarding the effectiveness,
from the mother's testimony, learn to swim contributed to improved self-esteem
adolescents. We conclude that any apprentice with some kind of difficulty swimming
learning, permanent or temporary, to have contact with a teacher able to build didactic
adjustments, can have access to inclusive education of quality.
Keyword: Special Education, Adapted sport, Conditions for learning, Adapted physical
education, Swimming
Adequações didáticas no ensino da natação: estudo de caso de um adolescente
com mielomeningocele
Introdução
O ensino da natação para pessoas com deficiência é parte de uma postura política
afirmativa que defende o princípio da isonomia como um valor importante para que o
esporte seja visto como um direito social de todos os cidadãos. É preciso ficar claro que a
isonomia se refere à igualdade de direitos e de oportunidades educacionais para todos
como ponto de conclusão do processo educativo, o que se concretiza a partir da existência
de um ambiente educacional favorável, marcado pela oferta de serviços de apoio que
viabilizem um tratamento diferenciado para pessoas com necessidades diferenciadas.
O ensino da natação no projeto de extensão universitária que oferece aulas de
natação gratuitas para pessoas com deficiência da comunidade local tem como diretriz
central a promoção do desenvolvimento humano. As atividades educacionais estão
pautadas em três princípios chaves: ludicidade, autonomia e afetividade.
Ludicidade no sentido de que as atividades são realizadas na forma de jogo,
envolvendo as pessoas com a fantasia do movimento e com a superação dos seus limites
por meio de desafios psicomotores, progressivamente mais difíceis. Autonomia no sentido
de que as pessoas devem dispor do menor grau de ajuda possível de forma a tornarem-se
autônomas na prática da natação, conhecendo seus limites e potenciais. Afetividade no
sentido de que para vencer as dificuldades e a insegurança do deslocamento no meio
líquido, as pessoas necessitam de um suporte afetivo, na relação com o professor, que
lhes de confiança para enfrentar o desconhecido e aprender a nadar.
Dessa maneira, ensinar a nadar não se resume a transmitir técnicas e sim a
estimular a consciência e a expressão corporal em um contexto significativo para o
aprendiz. Para tanto, os professores de natação recorrem a uma grande diversidade de
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estratégias didáticas com o propósito de desenvolver habilidades psicomotoras
relacionadas com: (a) o equilíbrio e a estabilização do corpo dentre d’água, em diferentes
posições e profundidades; (b) a propulsão e a coordenação das ações corporais para o
deslocamento na água, e; (c) o domínio voluntário e rítmico da respiração.
A complexidade do aprendizado das habilidades supracitadas, associada com a carga
afetiva suscitada pelo medo da água, faz com que os professores, no ensino da natação,
estejam sensíveis à necessidade da realização de adequações ou adaptações nas
atividades educacionais, de maneira a criar estratégias didáticas diferenciadas, que sejam
capazes de atender às características e necessidades de cada aprendiz, o que também se
aplica ao caso das pessoas com deficiência, em particular o caso das pessoas com
mielomeningocele.
As adequações realizadas no ensino da natação, portanto, não se caracterizam como
soluções educacionais remediativas, criadas para corrigir dificuldades dos aprendizes. Tal
interpretação somente é possível quando se acredita que existe um método preferencial e
padronizado para o ensino da natação, que seria adequado para todos os aprendizes.
Sendo assim, as pessoas que não conseguem aprender a nadar a partir do uso desse
método, possuem disfunções que precisam ser corrigidas. Muito pelo contrário, temos a
convicção de que o sucesso e a qualidade do ensino da natação dependem da mobilização
dos recursos disponíveis e da articulação dos atores envolvidos (aprendiz, sua família,
professor) no desenvolvimento de estratégias didáticas adequadas a cada pessoa, ou
seja, pela individualização do ensino. (ARANHA, 2003).
As adequações didáticas, portanto, visam a subsidiar a prática docente no
atendimento a alunos com necessidades educativas especiais, por meio da utilização de
recursos didáticos nem sempre requeridos pelo ensino tradicional. Algumas alterações
estão relacionadas com a definição dos objetivos, outras com a seleção e o
desenvolvimento das atividades. Existem, também, pequenos ajustes a serem realizados
no transcorrer de todo processo educativo em alguns pontos chaves: na avaliação da
aprendizagem, na temporalidade e na organização do trabalho didático-pedagógico.
(ARANHA, 2003).
Nesse contexto, as adequações didáticas devem ser consideradas como providências
educativas possíveis e recomendáveis de serem utilizadas, com êxito, pelos professores de
Educação Física, no ensino tanto da natação como de diferentes modalidades esportivas,
na perspectiva de assegurar a todos os aprendizes, uma educação com qualidade.
(ARANHA, 2003).
O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa pedagógica com foco nos
aspectos didáticos que contribuem para que os professores reflitam sobre as adequações
necessárias ao cumprimento, na prática, do princípio da isonomia de condições para o
sucesso no ensino da natação para pessoas com paralisia cerebral, é parte de uma
postura político-pedagógica que se compromete com o enfrentamento dos desafios
presentes no cotidiano das aulas de natação.
De acordo com Lankshear & Knobel (2008:19), ao descrever as finalidades da
pesquisa pedagógica, “não é simplesmente uma questão de ‘buscar algo que funcione’,
mas de ter como propósito entender por que algo funciona e como funciona, pensar sobre
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onde pode ou não pode funcionar, e por quê”. Stenhouse (1985) recomenda a realização
de estudos de caso como uma estratégia da pesquisa educacional, que permite ao
professor fazer uma reflexão crítica, com a colaboração de outros pesquisadores, sobre os
dados provenientes de sua própria sala de aula, de maneira a analisar as relações
existentes entre os métodos de ensino e as características, tanto dos sujeitos como do
contexto educacional, que contribuem para a promoção efetiva da aprendizagem.
Tal postura se caracteriza pela consciência de que é preciso garantir o resgate de
algumas práticas pedagógicas utilizadas no passado, a continuidade de práticas
pedagógicas atuais e a criação de práticas pedagógicas inovadoras. Em todo processo de
mudança é importante adotar uma diretriz que procura manter um equilíbrio possível
entre, de um lado, o que já existe no contexto das escolas de natação, e, de outro lado,
as mudanças que precisam ser realizadas.
Sendo assim, pretende-se, a partir do estudo de caso do ensino da natação para um
adolescente com mielomeningocele, exemplificar o processo de construção de adequações
educacionais de pequeno porte, ou seja, adequações que podem ser promovidas pelo
professor, pois se referem a ajustes do fazer pedagógico em cada uma das turmas sob sua
responsabilidade. Muito mais do que apresentar recomendações, o objetivo é fornecer
subsídios que estimulem uma prática docente comprometida com a realização de
adequações educacionais em qualquer uma das fases do processo educativo: na definição
dos objetivos; na seleção das atividades; na temporalidade da ação educativa; na
avaliação da aprendizagem. O processo de construção das adequações educacionais
assemelha-se a uma experimentação, que compreende as fases de: avaliação diagnóstica,
seleção de atividades, organização do processo educativo, avaliação crítica de todo o
processo.
O estudo contribui para discussão sobre a aplicação dos métodos de ensino da
Educação Física no desenvolvimento de habilidades de pessoas com deficiência, em
particular, da natação para pessoas com mielomeningocele e, paralelamente, esclarece as
adaptações que devem ser realizadas para garantir o sucesso da aprendizagem, o que
favorece a inclusão, escolar e social. Uma vez que se demonstra que as pessoas com
mielomeningocele podem aprender a nadar e quais são as adaptações necessárias para
isso ocorra, pode-se refletir sobre a possibilidade de se realizar essa proposta pedagógica
em um contexto comum das academias de natação ou das escolas que oferecem tal
modalidade esportiva no seu currículo de Educação Física ou como parte da proposta de
educação integral.
Método
Pesquisa pedagógica, de caráter descritivo analítico, que avalia o processo de
construção de adequações didáticas no ensino da natação para um adolescente, do sexo
masculino, de 14 anos de idade, com mielomeningocele, sem hidrocefalia, com moderado
comprometimento da locomoção, sem uso de aparelhos, que se apresenta como
voluntário (com consentimento dos pais), dentre os participantes do Projeto de Extensão
da Universidade de Brasília denominado: Grupo de Estudo da Natação Especial.
Nessa pesquisa o foco é direcionado para as estratégias didáticas de ensino da
natação em si mesmas e não para a análise dos participantes do projeto de natação. Em
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outras palavras, o que está em estudo é o planejamento e a ação dos professores e
estagiários e não o rendimento dos participantes do projeto.
A pesquisa está intimamente relacionada com a ação educativa, de forma que o
delineamento de estudo reproduz as etapas do planejamento e da realização da ação
educativa, com o diferencial de que cada etapa deve, em primeiro lugar, ser
fundamentada teoricamente e, em segundo lugar, ser registrada com o nível de
detalhamento necessário para a sua análise posterior.
O planejamento individualizado e a avaliação dos resultados das atividades
educacionais propostas para o aprendiz compreendeu um período de 20 semanas dividido
nas seguintes etapas: Etapa 1 – o processo de avaliação das suas funcionalidades
(semana 1); Etapa 2 – a definição dos objetivos a serem atingidos no processo de ensino
da natação (semana 1); Etapa 3 – a seleção das estratégias de ensino consideradas
adequadas (semana 2 até 15); Etapa 4 – a avaliação crítica da aprendizagem da natação
(semana 2 até 20).
Cumpre esclarecer que não é possível uma descrição prévia das estratégias de
ensino a serem utilizadas, tendo em vista que tanto o planejamento como a ação
educativa foram construídos somente depois da realização da avaliação diagnóstica.
A avaliação (Etapa 1) deve identificar tanto as funcionalidades que não exigem
adaptação, pois a pessoa com mielomeningocele não apresenta nenhuma dificuldade para
responder aos estímulos usuais presentes no ensino da natação, como também as
incapacidades específicas, em que a capacidade de descobrir uma maneira de lidar com
os desafios psicomotores do aprender a nadar está de alguma maneira ainda não
desenvolvida ou comprometida. Os instrumentos utilizados na avaliação foram o CheckList
da Classificação Internacional de Funcionalidade da OMS e do Quadro das Habilidades
Natatórias (Anexos 1 e 2).
Os resultados da avaliação diagnóstica subsidiam a definição dos objetivos de
aprendizagem e a seleção de atividades que fornecem estímulos adequados para o
desenvolvimento do aprendiz. Inicia-se pelas atividades tradicionais e, diante das
dificuldades, recorre-se a novas estratégias de ensino. Se após diversas tentativas não se
lograr êxito, é possível retomar a discussão sobre os objetivos, para dar início ao processo
com novas metas de aprendizagem.
A definição dos objetivos a serem atingidos ao longo do processo de ensino da
natação (Etapa 2), que se divide nas seguintes fases: (a) ambientação ao meio líquido,
(b) imersão, (c) deslize na posição horizontal, (d) domínio da respiração, (e) estabilização
e comando submerso (nado utilitário), (f) propulsão no meio líquido por meio das
técnicas: nado livre, nado costas, nado peito e nado borboleta. As fases estão organizadas
em uma sequência pedagógica, de forma que cada fase possui um nível de complexidade
menor do que a fase seguinte, o que não impede que as habilidades específicas de cada
fase sejam aprendidas de forma concomitante ou em uma ordem diversa da sugerida pelo
planejamento inicial.
A seleção das estratégias de ensino consideradas adequadas para cada caso (Etapa
3) é um dos pontos centrais do estudo, por que a avaliação dos resultados depende
diretamente dos critérios empregados na seleção das estratégias de ensino a serem
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utilizadas. O cruzamento entre os atributos que caracterizam o aprendiz e os 3 princípios
da proposta pedagógica: afetividade, ludicidade e autonomia definem as estratégias de
ensino mais indicadas. De acordo com esses princípios o professor deve ser capaz de
justificar a seleção de cada estratégia de ensino e das atividades realizadas a partir do
cruzamento entre os aspectos supracitados.
A avaliação crítica da aprendizagem da natação (Etapa 4) se divide no trinômio:
eficácia, eficiência e efetividade. A eficácia se dirige para o processo ensino-aprendizagem
e abrange 5 aspectos: (1) a adequação do diagnóstico na identificação das adaptações e
das atividades a serem realizadas; (2) a capacidade de o professor comunicar ou criar a
situação-problema de forma que o aprendiz compreenda e participe da atividade; (3) o
incentivo e a orientação para que o aprendiz identifique os seus acertos e seja capaz de
corrigir os erros; (4) a delimitação do número de repetições a serem realizadas para que a
aprendizagem se consolide e das variações a serem sugeridas para manter o nível de
motivação; (5) a identificação do momento em que deve ocorrer uma mudança nas etapas
de aprendizagem da natação.
A eficiência se dirige para o resultado prático alcançado pelo aprendiz no domínio
das habilidades natatórias e requer a mensuração de 6 aspectos: (1) da distância máxima
percorrida sem interrupção; (2) do tempo para percorrer uma determinada distância; (3)
da capacidade de realizar o nado utilitário ou a técnica dos 4 estilos da natação: livre,
costas, peito e borboleta; (4) da mudança de direção do nado submerso; (5) do tempo de
duração do nado submerso; (6) da realização de diferentes formas de entradas, viradas e
saídas da piscina.
A efetividade deve ser avaliada pelas possibilidades de participação social advindas
do aprendizado da natação, como por exemplo, a possibilidade de brincar nos locais em
que existe acesso à água, a participação em competições esportivas, o interesse em
assistir eventos ou atividades realizadas na água.
Resultados
A avaliação dos resultados está dividida em: eficácia, eficiência e efetividade.
O Quadro 1 apresenta os dados referentes à avaliação da eficácia do processo
de ensino da natação e das adequações didáticas realizadas.
Cinco indicadores chaves da eficácia do ensino da natação
(1) Adequação do diagnóstico
Resultados:
A avaliação diagnóstica identificou as seguintes limitações:
(1) funções e estruturas corporais – limitações leves nas funções sensoriais vestibulares,
relacionadas com equilíbrio, e nas funções relacionadas com o movimento no que se refere à
força muscular; como também, limitações moderadas nas funções mentais relacionadas com a
consciência (crises convulsivas) e nas funções relacionadas com o movimento no que se refere
à mobilidade articular dos membros inferiores;
(2) atividades – foram identificadas limitações de capacidade exclusivamente nas atividades
relacionadas à mobilidade, com limitações moderadas para levantar e carregar objetos e no
andar;
(3) fatores ambientais – o envolvimento e a participação ativa da família imediata desempenha
um papel facilitador significativo para a aprendizagem e o desenvolvimento
Essas características não sofreram modificação ao longo da ação educativa.
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(2) Exposição dos desafios psicomotores
Resultados:
As atividades de ensino pautadas em orientações técnicas foram substituídas por desafios
psicomotores, de caráter lúdico. O professor sugeriu algumas situações-problema, como parte
de um jogo em que o aprendiz tinha que descobrir a melhor maneira para solucioná-las, da sua
maneira; o ensino não parte da técnica e sim das habilidades que o aprendiz possui e nas que
devem ser desenvolvidas.
(3) Incentivo e a orientação da aprendizagem
Resultados:
O jogo e as brincadeiras desenvolvidas não exigiram adequações didáticas, pois não foram
identificadas limitações do aprendiz que exigissem mudanças nas estratégias de ensino
tradicionais da natação, com exceção dos cuidados com a segurança de sua integridade física
em função da ocorrência de crises convulsivas. Ao longo das 20 semanas o aprendiz
demonstrou interesse em aprender a disposição para enfrentar novos desafios.
(4) Delimitação do número de repetições/variações
Resultados:
Considerando que o aprendiz demonstra desenvoltura na piscina e se encontra em uma fase de
aperfeiçoamento técnico das habilidades psicomotoras relacionadas com o nadar, as atividades
propostas foram, ao longo das 20 semanas, tornando-se progressivamente mais complexas. As
etapas com maior número de repetições foram: imersão, deslize na posição horizontal, domínio
da respiração e nado utilitário.
(5) Identificação da mudança nas etapas de aprendizagem
Resultados:
O nível de complexidade (inicial, intermediária, final) das atividades relacionado a cada uma
das etapas de aprendizagem sofreu modificações nos seguintes aspectos: Adaptação, na fase
final; Exploração, Flutuação, Imersão, Deslize e Nado utilitário, na fase intermediária;
Estabilização, Nado submerso, Respiração, Propulsão e Entradas e saídas / Saltos, na fase
inicial.

O Quadro 2 apresenta os dados referentes à avaliação da eficiência do
processo de ensino da natação e das adequações didáticas realizadas.
Seis indicadores chaves da eficiência do ensino da natação
(1) Distância máxima percorrida (sem interrupção)
Resultados:
Na semana 1, a distância percorrida era de 5 metros, pois os movimentos eram rápidos e
com pouca eficiência propulsiva, além da respiração ser bloqueada (apneia).
Ao longo do processo de aprendizagem, a distância foi significativamente ampliada, tendo
em vista: primeiramente, a melhoria da coordenação dos movimentos, que favorece o
melhor aproveitamento da fase de deslize; em um segundo momento, a correção da posição
da cabeça submersa (olhando para o fundo da piscina), que promove o alinhamento da
postura corporal durante o nado, e, por último, o controle voluntário da respiração, com
inspiração lateral rápida e expiração submersa ao longo da execução da braçada.
Na semana 20, o nado utilitário era realizado em uma distância de até 20 metros, sem
interrupção.
(2) Tempo para percorrer distância máxima
Resultados:
Não foi possível avaliar a melhora da eficiência temporal do nado em função da distância.
Essa estratégia geralmente é utilizada a partir do momento que o aprendiz é capaz de fazer
a travessia completa da piscina. Nesse caso, foi priorizado o aumento da distância,
independente do tempo utilizado. No próximo semestre, a eficiência temporal deve ser
priorizada.
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(3) Capacidade de realizar o nado utilitário ou a técnica dos 4 estilos da natação
Resultados:
O nado utilitário segue o padrão cíclico de movimentos alternados do estilo crawl, tanto dos
braços como das pernas, ou dos movimentos simultâneos dos braços, típico do estilo de
peito, mas com a pernada alternada. O nado de costas está em fase de iniciação, por meio
do treino da flutuação. O estilo borboleta ainda não foi iniciado.
(4) Mudança de direção do nado submerso
Resultados:
O nado submerso se desenvolveu nas atividades realizadas em direção ao fundo, para pegar
diversos objetos em uma mesma imersão, o que demonstra a capacidade de permanecer no
fundo. As mudanças de direção do nado submerso, para os lados ou para trás, são realizadas
com eficiência, desde que em uma sequência curta de variações.
(5) Tempo de duração do nado submerso
Resultados:
Na semana 1, o tempo de permanência submerso era de aproximadamente 3’’.
Ao longo do processo de aprendizagem, o tempo de imersão foi progressivamente sendo
ampliado.
Na semana 20, o nado submerso era realizado por cerca de 12’’ de duração.
(6) Diferentes formas de entradas, viradas e saídas da piscina
Resultados:
O aprendiz tem autonomia nas entradas e saídas da piscina. É capaz de realizar saltos na
vertical, mas ainda não deu início ao aprendizado do salto de cabeça ou das viradas na
borda.

A efetividade foi avaliada por meio de entrevista com a família imediata sobre as
possibilidades de participação social advindas do aperfeiçoamento da natação. De acordo
com o depoimento da mãe, o adolescente fortaleceu a autoestima e gosta de comentar
sobre as habilidades adquiridas nas aulas de natação. Demonstra interesse de participar
nas atividades de lazer da família ou com amigos que sejam realizadas em locais em que
há possibilidade de nadar. A família mantém vigilância em função do risco de convulsões
durante o uso da piscina. Não foi relatado interesse em participar de competições, mas
gosta de assistir e torcer nos eventos esportivos de natação que são exibidos pela
televisão.
Discussão
O ensino da natação, no modelo da educação inclusiva, requer um aprimoramento
permanente tanto dos professores como das condições existentes no contexto educacional
tendo em vista fornecer as melhores condições possíveis para o sucesso da aprendizagem
de todos os aprendizes. O foco das discussões acerca das adequações se dirige para
identificação das dificuldades de aprendizagem dos alunos e para o estudo das
adequações didáticas consideradas imprescindíveis ao sucesso da aprendizagem, o que
não está associado, necessariamente, à questão da deficiência em si mesma.
Sendo assim, todos os aprendizes, que porventura vivenciem algum tipo de
dificuldade de aprendizagem da natação, são contemplados pela educação inclusiva, assim
como, qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem, permanente ou provisória, dá ensejo
ao processo de adequação didática que caracteriza a educação inclusiva.
Em outras palavras, o paradigma da educação inclusiva tem o propósito de, quando
se discutem as barreiras relacionadas às dificuldades de aprendizagem, deslocar o foco do
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aprendiz, para que deixe de ser visto como “o problema”, e direcioná-lo para as condições
de aprendizagem oferecidas pelo contexto educacional para que o aluno amplie as suas
possibilidades de aprender a nadar. A partir da compreensão desse princípio, o professor
passa a reconhecer que muitos aprendizes, sejam ou não pessoas com deficiência ou com
altas habilidades, podem vir a, em algum momento do processo aprender a nadar,
apresentar necessidades educacionais que, na medida em que exigem adequações
didáticas específicas, passam consideradas como especiais.
Falar em necessidades educacionais especiais, portanto, deixa de ser
pensar nas dificuldades específicas dos alunos e passa a significar o que a
escola pode fazer para dar respostas às suas necessidades, de um modo
geral, bem como aos que apresentam necessidades específicas muito
diferentes dos demais. Considera os alunos, de um modo geral, como
passíveis de necessitar, mesmo que temporariamente, de atenção
específica e poder requerer um tratamento diversificado dentro do mesmo
currículo
Não se pode negar que as limitações motoras, sensoriais e cognitivas associadas a
algumas deficiências podem provocar incapacidades que interferem na aprendizagem da
natação, mas, por outro lado, é inadmissível, do ponto de vista pedagógico, atribuir o
insucesso no aprendizado da natação ao aprendiz, ou, o que pode ser apontado como um
corolário negativo, utilizar esse argumento para justificar por que o professor é pouco
eficaz no ensino.
No caso do adolescente com mielomeningocele, as limitações identificadas na
avaliação diagnóstica eram relacionadas com a locomoção terrestre e o equilíbrio, como,
no caso da natação, as ações propulsivas são realizadas principalmente com os braços,
essas limitações não impediram a participação nas aulas e o aperfeiçoamento efetivo dos
fundamentos técnicos da natação. Foram realizadas poucas ou nenhuma adequação
didática para garantir o acesso às experiências educacionais. Como o próprio aprendiz era
capaz de identificar a iminência de uma crise convulsiva, os cuidados com a integridade
física em função da convulsão eram facilitados, até mesmo porque dentro da piscina
diminui o risco de queda e traumatismos, por outro lado, é preciso uma atenção especial
com a respiração, para evitar afogamento.
Dentre as opções de adequações didáticas, não foram realizados ajustes nas
seguintes fases: na definição dos objetivos; na temporalidade da ação educativa; na
avaliação contínua da aprendizagem ao longo do processo educativo. Foram realizadas
pequenas adequações na seleção das atividades, tendo em vista a substituição dos
exercícios técnicos padronizados, normalmente utilizados na iniciação à natação, por
atividades lúdicas e brincadeiras na forma de desafios psicomotores, de forma a atender
aos interesses e motivar a participação efetiva do aprendiz nas aulas.
Como pode se constatado pelas descrições acima, as adequações didáticas foram
mínimas e pouco diferem dos ajustes que costumam ser realizados para garantir o
sucesso da aprendizagem de crianças na fase de iniciação esportiva. O estudo de caso,
portanto, descreve uma experiência educacional no ensino da natação em que foram
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realizadas pequenas e simples adequações didáticas que tornaram possível o aprendizado
básico da natação para um pré-adolescente com paralisia cerebral.
Conclusões
A reflexão sobre o processo de construção de adequações educacionais de pequeno
porte fornece subsídios para uma prática docente comprometida com a realização de
pesquisas pedagógicas que contribuam para melhoria da qualidade de ensino. O processo
de construção das adequações educacionais assemelha-se a uma experimentação, quando
o professor precisa tomar decisões a partir da teoria, da experiência pedagógica e da
interação com o aprendiz, para organizar as situações de ensino de maneira a obter
sucesso no aprendizado das habilidades psicomotoras da natação.
A pesquisa também demonstra o potencial de aprendizagem e desenvolvimento das
pessoas com mielomeningocele, uma vez que foram necessárias poucas e simples
adequações didáticas. Pretende-se, dessa maneira, sugerir a possibilidade de se adotar
essa postura pedagógica, com as devidas proporções, em contextos comuns de ensino da
natação, como nas academias ou escolas que oferecem essa modalidade esportiva no seu
currículo de Educação Física ou como parte da proposta de educação integral.
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A influência do sexo e estágio maturacional em parâmetros de aptidão física
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Resumo
A aptidão física é um marcador de saúde na infância, meninos e meninas passam por um
período de desenvolvimento físico importante, puberdade, entre 12 e 14 anos. O objetivo
deste estudo foi avaliar e comparar os níveis de aptidão física em meninas e meninos, pré
e pós-púberes. Um total de 49 crianças (n = 49), entre 9 e 17 anos, participaram do
estudo. Um perfil de aptidão física foi realizado pelo teste de velocidade, agilidade, força e
resistência muscular. Os meninos e meninas pós-púberes apresentaram IMC
significativamente maior (p <0,05) do que os seus pares pré-púberes. Os meninos prépúberes têm maior desempenho no teste de velocidade do que as meninas do mesmo
estágio (3,8%), porém, são menos resistentes (22,6%), em contrapartida, são melhores
que os meninos pós-púberes (11,4%). No salto horizontal, os meninos pós-púberes
apresentaram alta potência muscular quando comparados às meninas pré-púberes
(12,9%) e pós-púberes (9,7%), e, também, maior resistência muscular que meninas do
mesmo estágio maturacional (25,8%). Em conclusão, os adeptos pós-púberes
apresentaram níveis mais elevados de IMC, resistência muscular e força muscular, mas
menores níveis de velocidade e agilidade. Entretanto, as meninas eram diferentes dos
meninos com menor desempenho de resistência muscular no estágio pós-púbere.
Palavras-chave: Atividade física, maturação, crescimento, aptidão física, puberdade.
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Abstract
Physical fitness is a health marker in childhood, boys and girls go through a period of
important physical development, puberty, between 12 and 14 years. The aim of this study
was to evaluate and compare physical fitness levels in pre and post pubertal girls and
boys. A total of 49 children (n = 49), ages 9 to 17, participated in the study. A profile of
physical fitness was performed by the test of speed, agility, strength and muscular
endurance. Post-pubertal boys and girls presented significantly higher BMI (p <0,05) than
their pre-pubertal pairs. Pre-pubertal boys have higher performance in speed test than
girls of the same stage (3.8%), but are less resistant (22,6%), in contrast, are better than
post-pubertal boys (11,4%). In the horizontal jump, post-pubertal boys presented high
muscular power when compared to pre- pubertal (12,9%) and post-pubertal (9,7%) girls,
and also greater muscular endurance than girls of the same maturational stage (25,8%).
In conclusion, post-pubertal adolecents showed higher levels of BMI, muscle endurance
and muscle power, but lower levels of speed and agility. However, girls were on differed
from boys with a lower muscle endurance performance in the post-pubertal stage.
Keywords: Physical activity, maturation, growth, physical fitness, puberty.
A influência do sexo e estágio maturacional em parâmetros de aptidão física
Introdução
A aptidão física é um marcador de saúde na infância e é definida como "a medida
integrada da maioria, senão todas as funções corporais envolvidas no desempenho da
atividade física diária" [1]. Alguns estudos com crianças e adolescentes demonstraram os
benefícios da atividade física estimulando o crescimento e o desenvolvimento, prevenção
da obesidade, aumento da massa óssea, aumento da sensibilidade à insulina, perfil lipídico
melhorado, diminuição da pressão arterial, desenvolvimento da socialização e capacidade
de trabalhar em equipe [2, 3]. Além disso, as crianças que experimentam práticas de
atividade física tendem a se tornarem adultos mais ativos, diminuindo as chances de
doenças crônico-degenerativas e reduzindo a mortalidade [4].
Por outro lado, meninos e meninas passam por um período de desenvolvimento
físico importante, marcado por uma liberação exagerada de hormônios responsáveis pelo
crescimento e maturação física. Sendo esse período, a puberdade, geralmente entre 12 e
14 anos [5]. Assim, garotos e meninas pré-púberes podem ter condições físicas
comparáveis para a prática esportiva, uma vez que ambos devem ter composição corporal
semelhante em termos de altura, massa corporal, gordura corporal, habilidades motoras,
força muscular e resistência [6].
No entanto, durante o processo de maturação da criança, passando pela
puberdade, parece haver várias diferenças no processo de desenvolvimento da aptidão
física ao comparar meninas e meninos. Por exemplo, estudos mostram que a flexibilidade
permanece no mesmo nível para meninas e diminui linearmente para meninos [7-9]. Isso
pode ser explicado pelo fato de que os meninos têm uma maior ativação do eixo
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hipotálamo-hipófise-gonadal durante a puberdade, aumentando a massa óssea, massa
muscular e, portanto, pode causar um endurecimento de suas fibras musculares e tendas,
reduzindo a flexibilidade [10]. Além disso, desde a puberdade, as meninas tendem a ter
uma estatura mais baixa, com ombros mais estreitos, maior gordura corporal (23-27%
para mulheres versus 13-15% para homens) e têm menor força muscular do que meninos
da mesma idade [6].
Além disso, outro fator que pode levar a um maior ou menor desenvolvimento
físico e motor de crianças, independentemente do seu gênero, é a prática de atividades e
exercícios físicos [11]. Assim, crianças mais ativas parecem ter uma maior liberação de
hormônios de crescimento (GH / IGF-1) [12, 13]. No entanto, os ambientes de prática de
atividades físicas de crianças têm sido cada vez mais limitados, sendo a escola hoje uma
das principais responsáveis pela promoção do desenvolvimento físico e motor de crianças
e adolescentes [14].
Além disso, para apresentar uma atmosfera social e de estudo, a escola oferece
aos alunos um ambiente de descoberta, aprendizagem e novos vínculos sociais. No
entanto, as aulas de educação física têm buscado cada vez mais gestos e melhorias
esportivas. O que pode levar a práticas exclusivas para meninos ou meninas, como
esportes coletivos e de combate para homens e atividades rítmicas para mulheres [15].
Portanto, a partir do estágio pré-púbere, as meninas poderiam ter um déficit no
desenvolvimento físico/motor, o que poderia ser ainda mais evidente na fase pós-púbere.
No entanto, a literatura ainda é escassa sobre o assunto. Portanto, o objetivo deste
estudo foi avaliar e comparar os níveis de aptidão física em meninas e meninos, pré e
pós-púberes, sob a hipótese de que meninos e meninas pós-púberes teriam uma aptidão
melhor do que os pares pré-púberes e que as meninas teriam uma aptidão física mais
baixa que os meninos em ambas as fases.
Métodos
Após a aprovação pelo comitê de ética local (protocolo: 20584413.8.0000.0023) 24
meninos e 25 meninas (n = 49) participaram do estudo e tiveram um consentimento
informado por escrito assinado pelos responsáveis por cada um. Todos os dados foram
coletados da escola média e secundária de duas instituições diferentes. Todos os
procedimentos foram conduzidos de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de
Saúde (CNS 196/96) e a Declaração de Helsink (2012).
Neste estudo, dois avaliadores experientes realizaram todos os procedimentos de
coleta de dados. Para a classificação pré-púbere e pós-púbere, todos os indivíduos foram
avaliados pela escala de maturação de Tanner após o protocolo como descrito
anteriormente [16]. Os níveis de aptidão física foram determinados usando uma bateria
de testes, com um intervalo de pelo menos 10 minutos entre cada teste.
O teste de 50 metros foi utilizado para avaliar a velocidade; Teste quadrado de
agilidade para avaliar a agilidade; Salto horizontal para poder muscular; E flexão de tronco
máxima para avaliar a resistência muscular. Todos os testes físicos foram realizados de
acordo com o protocolo anteriormente descrito em outro lugar [17].
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Análise Estatística
Depois de avaliar a normalidade e homogeneidade dos dados através do teste de
Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente, os dados foram apresentados como médias e
desvio padrão (±). Para comparar as medidas de aptidão física, uma ANOVA One Way foi
aplicada com o post hoc de Tukey. O nível de significância foi estabelecido em 5% (p
<0,05). Todos os procedimentos foram realizados utilizando o Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS 21.0) e GraphPad Prism 6.0.
Resultados
As meninas e meninos pós-púberes apresentaram diferenças estatísticas em altura
e massa corporal em comparação com pré-púberes, e os meninos apresentaram maior
massa corporal quando comparados às meninas no mesmo estágio maturacional (Tabela
1).
Tabela 1. Características da amostra. Dados expressos em média e (±) desvio padrão.
Pré-púberes
Pós-púberes
Meninas
Meninos
Meninas
Meninos
(n = 10)
(n = 11)
(n = 15)
(n = 13)
Idade (anos)
10.2 ± 1.6
10.3 ± 1.7
13.8 ± 1.6 *
15.9 ± 0.9 *
Estágio maturacional
1.7 ± 0.5
1.3 ± 0.5
3.4 ± 0.5
3.8 ± 0.6
Altura (cm)
142.8 ± 15.5
146.5 ± 11.0
165.3 ± 5.7 *
169.0 ± 4.1 *
Massa corporal (kg)
36.8 ± 10.4
41.2 ± 12.8
59.2 ± 4.9 *
69.5 ± 2.5 *#
*: p < 0.05 comparação entre estágios maturacionais do mesmo sexo; #: p < 0.05 comparação entre sexos
do mesmo estágio maturacional.

Os meninos e meninas pós-púberes tiveram um IMC significativamente maior (p
<0,05) do que os seus pares pré-púberes, os meninos pós-púberes também tiveram um
IMC maior do que as meninas pós-púberes (Figura 1-a). Em relação ao teste de agilidade,
os meninos foram mais rápidos do que as meninas na fase pré-púberes (3,8%) e os
meninos pós-púberes apresentaram menor desempenho no teste de agilidade (11,4%)
quando comparado ao estágio pré-púberes (Figura 1- B).
No teste de salto horizontal, os meninos pós-púberes apresentaram potência
muscular elevada quando comparadas às meninas pré-púberes (12,9%) e pós-púberes
(9,7%) (Figura 1-c). Os resultados do teste de corrida não apresentaram diferenças
estatísticas (Figura 1-d). Não houve diferenças na resistência muscular entre garotos prépúberes e meninas, enquanto que na fase pós-púberes, as meninas tiveram menos
resistência muscular em relação às meninas pré-púberes (22,6%) e os meninos póspúberes apresentaram maior resistência muscular quando Em comparação com as
meninas do mesmo estágio maturacional (25,8%) (Figura 1-e).
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Figura 1. Aptidão física de indivíduos pré e pós púberes. IMC: Índice de massa corporal. *: p < 0.05
comparação entre estágios maturacionais; #: p < 0.05 comparação entre sexos.

Discussão
O objetivo principal deste estudo foi avaliar e comparar os níveis de aptidão física
de meninas e meninos em dois estágios maturacionais diferentes. Os principais resultados
foram que os meninos demonstraram um IMC elevado, resistência muscular e resistência
muscular, em seguida, meninas no estágio pós-púberes. Além disso, as meninas
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apresentaram IMC maior no estágio maturacional pós-púberes, com qualquer outra
diferença para outras medidas de aptidão física.
O IMC tem sido um importante preditor de saúde especialmente para crianças e
adolescentes. Sabe-se que uma dieta descontrolada/desequilibrada combinada com um
estilo de vida sedentário leva ao desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes
mellitus e hipertensão [18-20]. No entanto, durante o desenvolvimento maturacional, é
esperado ganhar massa corporal para meninas e meninos [5, 21]. A puberdade influencia
as mudanças nas medidas antropométricas, em parte porque há um aumento na massa
óssea e muscular devido a uma secreção exponencial de testosterona e estrógeno
causando alterações fisiológicas, como hipertrofia muscular, para meninos e meninas [5,
22]. Finalmente, o aumento do IMC na fase pós-púberes em meninas e meninos é
provavelmente devido ao aumento da altura e ao possível aumento da massa óssea e
muscular.
Por outro lado, a ciência já demonstrou que as crianças pré-púberes têm baixa
eficiência biomecânica em comparação com adolescentes [23-25], o que pode prejudicar o
desempenho em testes físicos que envolvem saltar e correr. Na verdade, meninos no
estágio pré-púberes demonstraram um desempenho menor no teste de agilidade e força
muscular. No entanto, as meninas não apresentaram nenhuma mudança do estágio pré e
pós-púbere em agilidade, salto horizontal ou velocidade, o que pode ser um reflexo do
aumento do peso corporal e/ou déficit biomecânico, dificultando a realização de testes
físicos simples.
O salto horizontal é um exercício que recruta principalmente membros inferiores e
avalia a força explosiva de um indivíduo. Sabe-se que os adolescentes, homens e
mulheres, são mais fortes que os pré-púberes, mesmo que não pratiquem algum tipo de
treinamento de força [26]. Como consequência desse ganho de força, o recrutamento de
unidades motoras de membros inferiores também aumenta, levando a um aumento de
desempenho muscular. Por sua vez, as meninas devem melhorar sua coordenação motora
na fase pré-púberes, de modo que na fase posterior pode levar ao ganho de força e à
melhoria do desempenho em atividades que exigem força, como o salto horizontal [27,
28].
As crianças na pré-puberdade são mais propensas a ter um melhor desempenho
em atividades de curta duração [23] devido à natureza das atividades realizadas na fase
infantil. Considerando que os adolescentes pós-púberes estão envolvidos em prática
esportiva específica ou em qualquer atividade. Isso poderia explicar parcialmente os
resultados do presente estudo. Por outro lado, os adolescentes têm membros inferiores
mais longos e mais eficientes, levando a uma vantagem mecânica, que pode aumentar em
torque muscular e consequentemente velocidade de desempenho [29]. No entanto, esse
desempenho melhorado não se refletiu no presente estudo, o que também pode ser
explicado pela falta de motivação para realizar o teste de velocidade em sua capacidade
máxima.
A região de acumulação de gordura abdominal pode explicar em parte a força
muscular reduzida em meninas, uma vez que esta região possui maior susceptibilidade ao
desenvolvimento de tecido adiposo [30]. Além disso, demonstrou-se que o aumento da
massa gorda e a inatividade física podem prejudicar a melhora nos exercícios que
recrutam os músculos abdominais [31]. O presente estudo também possui algumas
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limitações. A aplicação de testes físicos mais sofisticados poderia cobrir mais medições
físicas entre os grupos que podem não ser sensíveis aos protocolos aplicados.
Conclusão
Em conclusão, as variáveis de aptidão física foram alteradas após a fase de
maturação, principalmente em meninos. Os indivíduos pós-púberes de ambos os sexos
apresentaram valores mais elevados em IMC, velocidade e impulsão horizontal, no
entanto, o desempenho no teste de agilidade foi menor quando comparado aos indivíduos
pré-púberes. Os testes realizados demonstraram a influência do processo maturacional no
desempenho. Os resultados apresentados podem contribuir para profissionais da
educação física da escola para desenvolver planos de ensino que melhorem os níveis de
aptidão física.
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Atletas velocistas máster possuem maior telômero
Temática: Atividade física e Saúde – Comunicação Oral
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Resumo
Evidências emergentes sugerem que o estilo de vida saudável a longo prazo dos atletas máster
pode atenuar o envelhecimento. No entanto, nenhum estudo investigou qualquer medida de
envelhecimento biomolecular, ou seja, Comprimento do Telômero (CT) em atletas máster, ainda
existe uma maior controvérsia quando os atletas são separados por especialidades físicas, ou seja,
longa distância x velocista. Portanto, buscamos analisar e comparar CT em atletas velocistas de
alto nível e não atletas da mesma idade. Atletas másters de elite velocistas (n = 11, com idade de
50,1 ± 9,2 anos) e controles saudáveis, fisicamente inativos (n = 10, com idade entre 45,4 ± 10,9
anos) tiveram amostras de sangue coletadas para análises bioquímicas e biomoleculares. Utilizouse ainda um teste-t independente para comparar as medidas de caracterização e CT entre os
grupos. As análises de associação entre variáveis de desempenho e CT foram realizadas utilizando
o coeficiente de correlação de Pearson. Os velocistas máster apresentaram maior CT e menor
gordura corporal, massa corporal, triglicerídeos e IMC do que seus controles de idade (p <0,05). A
análise de CT revelou um tamanho grande de efeito (de Cohen d= 1,039) com uma diferença de
62%. A análise de correlação revelou uma associação de CT e declínio do desempenho por década
(r = -0,624, p <0,01) e de CT e nível de desempenho (r = 0,641, p <0,01) com porcentagem do
recorde mundial. Concluiu-se que nossos atletas de elite tinham CT mais longo do que seus pares
inativos e que CT pode ser um marcador de longevidade esportiva, uma vez que o nível de
desempenho real e sua diminuição ao longo dos anos foram inversamente relacionados ao CT.
Outras pesquisas podem avaliar o CT dos atletas de longa distância máster de elite e também
investigar os mecanismos subjacentes pelos quais a atenuação do encurtamento de telômero
ocorre em atletas máster de elite.
Palavras-chave: Envelhecimento, Atletas, Telômero.
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Abstract
Emergent evidence suggests that the long-term healthy lifestyle of master athletes may
attenuate aging. However, no study have investigated any biomolecular aging measure,
i.e. Telomere Length (TL) in master athletes, yet more controversy emerges when athletes
are separated for physical specialty, i.e. endurance x sprinters. We therefore aimed to
analyze and compare TL in high-level master sprinters and non-athletes aged matched
controls. Elite master sprinters (n=11; aged 50.1±9.2 years) and healthy physically
inactive controls (n=10; aged 45.4±10.9 years) had blood samples collected for
biochemical e biomolecular analyzes. We further used an independent t-test to compare
the characterization measures and TL between the groups. Association analyzes between
performance variables and TL were conducted using the Pearson’s correlation coefficient.
Master sprinters had higher TL and lower body fat, body mass, triglycerides and BMI than
their age-matched controls (p<0.05). TL analysis revealed a large effect size (Cohen’s
d=1.039) with a difference of 62%. Correlation analysis revealed an association of TL and
performance decline per decade (r=-0.624, p<0.01) and of TL and performance level
(r=0.641, p<0.01) as percentage of the current world record. It was concluded that our
elite master sprinters had longer TL than their inactive peers, and that TL may be a
marker of sports longevity once both actual performance level and its decrease over years
were inversely related to TL. Further research might assess the TL of elite master
endurance athletes and investigate the underlying mechanisms by which the attenuation
of telomere shortening do occurs in elite master athletes.
Keywords: Aging, Athletes, Telomer.
Atletas velocistas máster possuem maior telômero
Introdução
O envelhecimento é um processo biológico natural caracterizado pela perda de
função das células e tecidos 1 e, portanto, é um importante fator de risco para várias
doenças crónicas1-2. Por outro lado, um estilo de vida saudável, que inclui exercícios físicos
regulares, pode atenuar esse processo biológico progressivo e inevitável. Por exemplo,
sendo o atleta máster postulado como um modelo de envelhecimento bem-sucedido 3,
devido a regimes de treinamento regulares, vigorosos e dieta equilibrada, em comparação
com a população geral4.
Uma medida que foi postulada como um valioso marcador de envelhecimento no
nível biomolecular é o comprimento do telômero (CT) 5. Telômero é um complexo dinâmico
na extremidade dos cromossomos, com o objetivo de proteger o DNA 5. Apesar do CT ser
reduzido durante o envelhecimento, demonstrou-se que os telômeros são relativamente
conservados em atletas idosos de longa distância6.
No entanto, recentemente, Laine, Eriksson, Kujala, Raj, Kaprio, Backmand, Peltonen
e Sarna7 compararam o CT de idosos treinados com os controles sedentários, e foi
verificado que não tiveram diferenças no CT. Assim, os resultados fisiológicos e o impacto
do exercício a longo prazo na longevidade e saúde parecem diferir de acordo com o tipo
de treino realizado ao longo dos anos, isto é, corredores de longa distância e velocistas 3-8.
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Objetivo geral
Analisar e comparar o CT em velocistas máster e seus pares saudáveis e analisar as
relações do CT com os aspectos relacionados ao desempenho desses atletas.
Materiais e métodos
Os critérios de inclusão foram: homens com idade entre 40 a 70 anos sem histórico
de doenças inflamatórias ou metabólicas ou câncer, não-fumantes, nenhum uso regular de
drogas, incluindo terapias de reposição hormonal. Os critérios dos atletas máster
velocistas incluem: pelo menos 10 anos de prática regular e competitiva em corridas de
atletismo de velocidade (60 a 400 metros rasos ou com obstáculos). A maioria da amostra
de velocista foi composta por atletas medalhistas no Campeonato Mundial de Atletismo
Masters.
Todos os voluntários incluídos participaram de uma coleta em laboratório no estado
de jejum de 8 horas para a coleta de amostras de sangue e anamnese. Uma das amostras
coletadas foi centrifugada para isolamento do plasma e análise bioquímica para a
caracterização do sujeito. O outro foi submetido a um protocolo para isolar as células
mononucleares, tal como anteriormente descrito 9.
As amostras de plasma foram analisadas para determinar os triglicerídeos,
lipoproteína de alta densidade (HDL-C), colesterol total e glicose no sangue utilizando kits
comerciais (labtest®, MG, Brasil) de acordo com o protocolo do fabricante. A lipoproteína
de baixa densidade foi determinada usando a fórmula de Friedewald 10.
Amostras de células mononucleares foram usadas para isolar o DNA através de um
kit comercial seguindo o protocolo do fabricante (kit PureLink DNA gnômico, Life
Technologies®, Califórnia, EUA). A qualidade e a quantidade de cada amostra de DNA
foram analisadas por espectrofotometria usando um NanoDrop (ThermoFisher,
Wilmington, EUA), com uma proporção de absorvência a 260 e 280 nm (A260 / 280) para
avaliar a pureza dos ácidos nucleicos.
Uma técnica baseada em PCR quantitativa foi realizada para medir CT 11, foi
utilizado o CT em tempo real do sistema PCR StepOnePlus (Applied Biosystems, Califórnia,
EUA). A relação entre telômero repete o número de cópia (T) e um gene de cópia única
(S) é o CT. Neste estudo utilizou-se 36B4 como o gene de cópia única, e ambos os
iniciadores (os telômeros e 36B4), foram previamente descritos em outra parte 11. As
amostras de DNA foram amplificadas em triplicata num volume de reação total de 20μL
contendo: 4μL de solução de DNA (5ng /μL); 1μL de cada iniciador (direto e transversal);
4μl de H2O MilliQ; e 10μL de SYBR Green (Fast Syber Mix Master Thermo Scientific ®, CA,
EUA). O DNA a partir de uma amostra padrão foi utilizado para construir uma diluição em
série padrão (1/4 diluições a partir de 50ng a 0,18) para o cálculo da eficiência da PCR e
comprimento dos telômeros relativo11. Para cada reação a eficiência da amplificação foram
calculadas a partir dos declives das curvas padrão de acordo com a fórmula: eficiência =
10-1 / declive.
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A normalidade e a homogeneidade dos dados foram testadas pelos testes ShapiroWilk e Levene, respectivamente. Os dados foram expressos em média e (±) desvio
padrão. Para comparar todas as variáveis, incluindo CT, foi aplicado um teste-t para
amostras independentes. Além disso, Cohen d foi usada para verificar o tamanho do efeito
de comparações do CT (Cohen d). As análises de associação foram realizadas utilizando o
coeficiente de correlação de Pearson. O nível de significância foi fixado em 5% (p <0,05).
O nível de desempenho de cada atleta (relacionado ao recorde mundial) foi calculado
individualmente levando em consideração o melhor desempenho de cada atleta. Todos os
procedimentos foram realizados usando GraphPad Prism e Pacote Estatístico para As
Ciências Sociais (SPSS v21.0).
Resultados
A comparação das características entre atletas másters velocistas e não-atletas
demonstrou diferença significativa na massa corporal (80%), IMC (75%), Gordura corporal
(47%) e triglicerídeos (44%). A idade, altura, HDL-c, LDL-c e glicemia não apresentaram
diferença estatística entre os grupos.
Os atletas másters velocistas demonstraram CT mais longo (Figura 1). A diferença
entre os grupos foi de aproximadamente 62% com um tamanho de efeito de 1.039,
caracteriza-se como um efeito grande de acordo com o padrão de Cohen12.
Figura 1 – Comprimento do telômero

Fonte: Dados de pesquisa do autor
As análises de correlação revelaram correlações negativas de CT e declínio do
desempenho por década (r= -0,624) e o CT e nível de desempenho (r = 0,641), com
porcentagem do recorde mundial.
Discussão
Este é o primeiro estudo que mediu CT em atletas máster velocistas. O principal
resultado confirmou nossa hipótese de que os velocistas possuem CT mais longo do que
seus controles pareados pela idade.
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O aumento da atividade física (AF) tem sido largamente demonstrado estar
associado com maior CT13-14-15-16. Os atletas são conhecidos por realizar os regimes de
formação rigorosos em alta intensidade, o que resulta em um estado geral de elevada
funcionalidade17-4. Nossos resultados demonstraram que velocistas másters tiveram o CT
maior do que seus controles pareados por idade o que está de acordo com estudos
anteriores18-14. No entanto, foi surpreendente que nossos participantes tivessem CT 62%
maior que os controles. Muniesa, Verde, Diaz-urena, Santiago, Gutierrez, Diaz, GomezGallego, Pareja-Galeano, Soares-Miranda e Lúcia 14 relataram que os atletas de longa
distância têm CT de 16% maior do que o grupo controle não-atletas.
Uma vez que não foram analisadas medidas biomoleculares juntamente com o CT,
não é possível sugerir nenhuma explicação mecanicista precisa para nossas descobertas.
No entanto, um grande corpo de evidências pode suportar a validade biológica dos
resultados. O exercício físico regular tem sido demonstrado atenuar o stress oxidativo
através da elevação defesas antioxidantes19, reduzindo o dano oxidativo no DNA e, assim,
conduz menor desgaste do telômero 20-21. As análises de correlação indicaram CT associarse negativamente à massa corporal e gordura corporal, mas sem associação com idade
cronológica, perfil lipídico ou glicemia. Estes resultados podem indicar “um possível papel
central” da adiposidade corporal nos marcadores biomoleculares do envelhecimento e que
a idade por si só (idade cronológica apenas) não pode prever CT em atletas máster, ao
contrário de não-atletas aparentemente saudáveis ou adultos diabéticos 22-23.
A associação adicional indicou que atletas com CT mais longo apresentaram menor
declínio de desempenho por década, o que pode sugerir que esse envelhecimento
biológico atenuado pode ter uma consequência positiva na funcionalidade muscular.
As possíveis limitações deste estudo podem incluir que não podemos inferir com
precisão a causalidade biológica dos resultados. Além disso, o tamanho da amostra pode
parecer não adequado para fornecer o poder estatístico adequado, mas é importante
ressaltar que incluímos apenas atletas de alta velocidade de alto nível, que é uma porção
muito específica e pequena da população. No entanto, os resultados ainda podem indicar
que os programas de treinamento de alta intensidade têm um efeito positivo no nível
biomolecular mesmo em adultos de meia-idade (40-60 anos).
Conclusão
Concluímos que os velocistas têm CT mais longo do que os não atletas da mesma
idade, e que CT pode ser fundamental para atenuar a diminuição do desempenho por
década e assim manter o nível de desempenho dos atletas ao longo dos anos.
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Resumo
Verificar e comparar parâmetros de composição corporal e marcadores de estresse
oxidativo (EO) em atletas máster de judô e seus controles aparentemente saudáveis. A
amostra foi composta por 10 atletas máster de judô (JU), 17 controles jovens (CJ), e 12
controles meia-idade (CMI). Foram coletados dados de perfil antropométrico e amostras
de sangue para avaliar o EO. Uma ANOVA one-way foi utilizada para comparação entre os
grupos. Os atletas e os controles não diferiram significativamente na estatura e idade
(exceto os controles jovens, como esperado) e o grupo de atletas de judô apresentou
valores (p < 0,05) menores de gordura corporal do que os CMI. Além disso, não foram
observadas diferenças significativas nas concentrações de TBARS entre os grupos (p >
0,05). A atividade da SOD e a razão SOD/TBARS foram significativamente menores (p <
0,05) no grupo CMI do que no grupo CJ. O grupo de atletas de judô apresentou
tendências para uma maior atividade antioxidante (SOD e razão SOD/TBARS) do que o
grupo CMI. Em conclusão, a prática de judô ao longo da vida parece preservar a resposta
ao estresse oxidativo em atletas máster, mesmo com as características de composição
corporal semelhante ao grupo sedentário de mesma idade.
Palavras-chave: Atletas máster, Judô, Estresse oxidativo.
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Abstract
To verify and compare body composition parameters and oxidative stress (OE) markers in
judo master athletes and their apparently healthy controls. The sample was composed of
10 master athletes of judo (JU), 17 young controls (YC), and 12 middle-aged controls
(MAC). Data were collected from anthropometric profile and blood samples to evaluate
EO. A one-way ANOVA was used for comparison between groups. Athletes and controls
did not differ significantly in height and age (except for young controls, as expected), and
the group of judo athletes presented lower values of body fat (p < 0.05) than MAC.
Furthermore, no significant differences were observed in TBARS concentrations between
groups (p > 0.05). The activity of SOD and the SOD/TBARS ratio were significantly lower
(p < 0.05) in the MAC group than in the YC group. The group of judo athletes showed
trends for a greater antioxidant activity (SOD and SOD/TBARS ratio) than the MAC group.
In summary, a lifelong judo practice seems to preserve oxidative stress response in
master athletes, even with the characteristics of body composition similar to the sedentary
group of the same age.
Keywords: Master athletes, Judo, Oxidative stress.
Treinamento competitivo ao longo da vida atenua o estresse oxidativo em
atletas máster de judô
Introdução
O envelhecimento biológico é um processo inevitável e progressivo, que envolve a
redução da função celular e, consequentemente, a erosão de tecidos e órgãos, levando a
diminuição da capacidade funcional e morte1,2.
Além disso, o envelhecimento está fortemente relacionado a danos em nível celular e
também molecular (lipídeos, proteínas e DNA) devido à ação de espécies reativas de
oxigênio e nitrogênio (ERON)3. Por outro lado, o exercício físico crônico tem sido sugerido
como uma importante ferramenta para a redução do estresse oxidativo4. E dentre as
populações que poderiam apresentar um menor estresse oxidativo e por consequência um
envelhecimento mais lento, estão os atletas máster5,6. Atletas máster são indivíduos que
atingem seu pico de desempenho físico em uma idade mais madura (i.e. acima de 35
anos), disputam alguma modalidade esportiva em altíssimo nível de acordo de categorias
etárias e são postulados como modelo de envelhecimento bem sucedido7.
Estudos anteriores mostram que atletas máster (corredores), possuem melhor
composição corporal, melhor perfil lipídico8, melhor tolerância à glicose, maior força e
massa muscular, maior aptidão aeróbia e melhor balanço pró e antioxidante, comparados
com indivíduos pouco ativos e sedentários9. No entanto, ao melhor do nosso
conhecimento, não há estudos identificando e comparando a composição corporal e
marcadores de estresse oxidativo entre atletas máster judocas e seus controles
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aparentemente saudáveis. Nossa hipótese é que os atletas máster judocas possuem um
melhor balanço redox quando comparado com seus controles.
Objetivo
Verificar e comparar parâmetros de composição corporal e marcadores de estresse
oxidativo em atletas máster de judô, jovens saudáveis e adultos sedentários.
Materiais e métodos
A amostra foi composta por trinta e nove (n = 39) homens aparentemente
saudáveis, sendo 10 atletas máster de judô (JU), 17 controles jovens (CJ) e 12 controles
de meia-idade (CMI). Foram excluídos indivíduos com histórico de doenças inflamatórias,
diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, tabagismo e uso de terapia hormonal ou
recentemente acometidos por alguma infecção, todos os atletas haviam alcançado
desempenhos de nível nacional e/ou internacional em eventos no qual competem, e todos
estavam participando regularmente de competições.
Todas as medidas foram realizadas em jejum de pelo menos 8 horas (medidas
antropométricas e amostras de sangue venoso). Nenhum exercício foi realizado 12 horas
antes do início do estudo. Todos os participantes foram submetidos a uma avaliação
antropométrica. As medidas de massa corporal e estatura foram obtidas a partir de uma
balança (Toledo®) e um estadiômetro (Sanny®). O índice de massa corporal (IMC) foi
calculado a partir da fórmula: massa corporal (kg) / estatura (m) 2. A gordura corporal
relativa foi estimada por meio da técnica de dobras cutâneas, utilizando o protocolo de
sete dobras (tríceps, subescapular, peitoral, axilar média, suprailíaca, abdômen e coxa)
proposto por Jackson e Pollock10.
Amostras de sangue foram retiradas da veia ante cubital utilizando vacutainers (com
e sem EDTA) de 4mL. O plasma e o soro foram obtidos por meio de centrifugação em
gradiente (Sirius 4000, Sieger, Brasil) e congelados (-20ºC) para posteriores análises de
estresse oxidativo. As coletas foram realizadas sempre no período da manhã (entre 8h00 e
10h00).
A peroxidação lipídica no soro foi medido da seguinte forma: em microtubo de 2mL,
foram adicionados 40μL do soro diluído em 160μL de água ultrapura MiliQ (diluição 1:5).
Em seguida, foi acrescentado 200μL de ácido tricloroacético (TCA) a 17,5%, para
separação dos ácidos graxos de cadeia longa, e, depois, foi acrescentado 200μL TBA a
0,6%, pH 2,0. Após esse processo, as amostras foram homogeneizadas e incubadas a
95ºC (em banho-maria) por 20 minutos. Essa reação foi interrompida com o resfriamento
dos microtubos em gelo. Em seguida, 200μL de TCA a 70%, pH 2,0, foi adicionado aos
microtubos. Em seguida, os microtubos contendo as amostras foram centrifugados por 15
minutos a 3000 rpm, a 20ºC. E por fim, 280μL do sobrenadante foram depositados em
placas de fundo chato para determinação espectrofotométrica em 534nm. A concentração
dos produtos da peroxidação lipídica foi calculada utilizando-se coeficiente de extinção
molar equivalente para malondialdeído (MDA-equivalente) de 1,5x10 5M-1=0,156 (utilizado
para o complexo malondialdeído e ácido tiobarbitúrico). O conteúdo de MDA no soro foi
expresso em nmol/mL.
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A atividade enzimática da SOD foi analisada no plasma utilizando kit comercialmente
disponível (Sigma–Aldrich, Co, St Louis, MO, USA) de acordo com as instruções do
fabricante.
Após avaliar a normalidade e homogeneidade dos dados por meio dos testes de
Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente, os dados foram apresentados em média e desvio
padrão (±). Uma análise de variância ( one-way ANOVA) foi aplicada para comparar a
variância dos valores de composição corporal, , estresse oxidativo e defesa antioxidante
com Post Hoc de Tukey. O nível de significância foi fixado em 5% (p < 0,05). Todos os
procedimentos foram realizados com auxílio dos softwares Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS 20.0), GraphPad Prism versão 6.0 e G*Power 3.1.9.2.
Resultados
Os atletas e os controles não diferiram significativamente na estatura e idade
(exceto os controles jovens, como esperado). Os grupos controle meia-idade e atletas de
judô apresentaram maior peso, IMC e gordura corporal (p < 0,05) do que os controles
jovens. Além disso, o grupo de atletas de judô apresentou valores significativamente (p <
0,05) menores de gordura corporal do que os controles meia-idade (veja tabela 1).
Tabela 1- Idade e características antropométricas dos grupos estudados. Dados
expressos em média e DP (±).
Controle jovem
Controle meiaAtletas de judô
(n=17)
idade
(n=10)
(n=12)
Idade (anos)
22,7 ± 3,9
45,5 ± 9,9*
46,1 ± 7,0*
Peso (kg)
73,5 ± 8,2
97,7 ± 29,5*
90,9 ± 13,2*
Estatura (cm)
176,6 ± 6,7
176,4 ± 5,0
174,8 ± 7,5
-2
*
IMC (kg∙m )
23,6 ± 2,2
31,2 ± 8,4
29,6 ± 2,2*
Gordura corporal (%)
11,5 ± 3,8
25,7 ± 4,2*
20,6 ± 4,5*†
IMC = índice de massa corporal; * significativamente diferente do grupo controle jovem; † =
significativamente diferente do grupo controle meia-idade.
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Figura 1- Marcadores de estresse oxidativo e defesa antioxidante. (A) Substâncias reativas ao ácido
tiobarbitúrico (TBARS), (B) superóxido dismutase (SOD), (C) razão SOD/TBARS. Dados expressos em média
e DP (±). CJ = controle jovem; CMI = controle meia-idade; JU = atletas de judô.* = significativamente
diferente do grupo controle jovem.

As concentrações de TBARS, atividade da SOD e a razão SOD/TBARS como
biomarcadores da resposta ao estresse oxidativo induzida pela prática de atividade física
ao longo da vida estão apresentadas na figura 1. Não foram observadas diferenças
significativas nas concentrações de TBARS entre os grupos investigados (p > 0,05). A
atividade da SOD foi significativamente menor (p < 0,05) no grupo meia-idade do que no
grupo controle jovem. Além disso, o grupo controle meia-idade apresentou valores
significativamente mais baixos (p < 0,05) para a razão SOD/TBARS do que o grupo
controle jovem. O grupo de atletas de judô apresentou tendências para uma maior
atividade antioxidante (atividade da SOD e razão SOD/TBARS) do que o grupo meia-idade
(controle meia-idade: 50,2 ± 5,8; atletas de judô: 69,2 ± 6,4, p = 0,078).
Discussão
Os principais achados do presente estudo foram que os atletas máster judocas não
diferiram do CMI no perfil antropométrico. Além disso, o dano oxidativo em repouso foi
semelhante em todos os grupos, enquanto que, somente os controles jovens
apresentaram maior atividade antioxidante da SOD e da razão SOD/TBARS comparado
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com os outros grupos estudados, embora o grupo de atletas de judô tenha apresentado
uma tendência de melhor atividade oxidante (SOD, razão SOD/TBARS) do que o grupo
CMI.
A composição corporal dos atletas lutadores não mostraram diferenças em
comparação ao grupo CMI. Uma das possíveis explicações é o pequeno número de
competições anuais o que poderia exercer alguma influência motivacional para enfrentar
longas sessões de treinos semanal5,11,12. Além disso, sessões de treinamento de lutas
podem envolver muito mais aspectos técnicos e táticos, que podem ter uma menor
exigência fisiológica gerando assim menor influência na composição corporal11.
Como vários estudos anteriores já relataram, os marcadores de peroxidação lipídica
aumentam com a idade13,14. No entanto no presente estudo não foram verificadas
diferenças na peroxidação lipídica em repouso entre os grupos avaliados. Um estudo
recente demonstrou resultados interessantes, demonstrando que o treinamento aeróbio
ao longo da vida (30 anos) não alterou os valores de peroxidação lipídica em repouso de
atletas máster, indivíduos pouco ativos e sedentários11. É muito provável que a elevação
da peroxidação lipídica em repouso ocorra em um estágio mais avançado do
envelhecimento, superando as primeiras linhas de defesas antioxidantes (i.e SOD e
GPX)14,15.
Por outro lado, diversos estudos têm reportado que o exercício físico ao longo da
vida aumenta as defesas antioxidantes endógenas tanto em repouso como após exercício
agudo9,11. De fato, o presente estudo mostrou que atletas lutadores possuem uma
tendência de melhor defesa antioxidante não diferindo do jovem. Uma possível explicação
para este achado é que a atividade da SOD é grandemente influenciada pelo histórico de
exercício físico16. Deste modo é razoável inferir que o exercício crônico pode melhorar a
defesa antioxidante (SOD) em atletas máster de judô16,17.
O presente estudo demonstrou algumas limitações. Os resultados apresentados
neste estudo foram obtidos com um desenho transversal, o que torna difícil a relação de
causa e efeito, embora tenham sido encontradas diferenças interessantes. Além disso,
outros marcadores de estresse oxidativo (GPx e CAT) poderiam proporcionar um
entendimento mais profundo do perfil oxidativo dos grupos estudados. No entanto, o
presente estudo abrange alguns pontos fortes, tais como uma boa amostra de indivíduos
altamente treinados ao longo da vida (25 anos) além de indivíduos jovens e meia-idade
não treinados. A ampla faixa etária forneceu uma visão mais clara das mudanças
relacionadas ao envelhecimento nas características do perfil antropométrico e estresse
oxidativo.
Conclusão
Em conclusão, os resultados sugerem que a prática de judô ao longo da vida
parece preservar a resposta ao estresse oxidativo em repouso, mesmo com as
características de composição corporal semelhante ao grupo sedentário de mesma idade.
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A permissão da utilização de hijab na prática esportiva e a inclusão de atletas
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Resumo
O presente trabalho discute o conflito constitucional que emerge a partir da proibição de
véus muçulmanos (hijab) por federações internacionais esportivas. Essa proibição
conflitava com o direito humano à não discriminação por convicções religiosas, gerando,
então, um forte movimento de pressões para a alteração dos regulamentos esportivos. A
revogação da proibição representa uma medida de inclusão que contribui para o aumento
da prática esportiva por atletas muçulmanas. É importante sublinhar que o trabalho possui
como panorama de análise a teoria transconstitucional, de modo que serão previamente
apresentados os conceitos necessários para o entendimento do conflito constitucional. O
entendimento do conflito também passa pela compreensão da existência de uma ordem
jurídica esportiva própria com seu próprio arcabouço normativo e institucional.
Palavras-chave: Inclusão. Hijab. Prática Esportiva. Federações Internacionais.
Abstract
This paper adress the constitutional conflict that emerges from the prohibition of Muslim
veils (hijab) by international sports federations. This prohibition conflicted with the human
right to non-discrimination by religious convictions, generating a strong movement of
pressures for the modification of sports regulations. The remove of the ban represents a
measure of inclusion that contributes to increased sports practice by Muslim athletes. It is
important to underline that the paper address the transconstitutional theory to analyze
the conflict, exposing the necessary concepts for understanding the constitutional conflict
will be presented beforehand. The comprehension of the conflict also involves the
understanding of the existence of a sports legal order with its own normative and
institutional framework.
Keywords: Inclusion. Hijab. Sports Practice. International Federations.
1 Mestrando em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. Coordenador do Grupo de Estudos em
Direito Desportivo da UFMG. Professor do curso de pós-graduação em direito desportivo no CEDIN.
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A permissão da utilização de hijab na prática esportiva e a inclusão de atletas
muçulmanas
Introdução
A seleção de futebol feminino do Irã foi desqualificada pela FIFA das eliminatórias
para os Jogos Olímpicos de Londres/2012 ao se recusar a retirar o hijab. Antes ainda a
jovem atleta muçulmana canadense Asmahan Mansour havia sido proibida de participar de
uma partida de futebol do campeonato regional pelo mesmo motivo em 2007.
A seleção de basquetebol feminino do Catar foi eliminada da Copa da Ásia de 2014
diante da recusa da seleção em retirar o hijab para competir. Bilqis Abdul-Qaadir, após
fazer brilhante carreira no basquete universitário norte-americano, foi impedida de seguir
carreira no basquete profissional.
A jovem boxeadora estadunidense muçulmana Amaiya Zafar foi impedida de lutar no
campeonato nacional sem o hijab e a vestimenta que cobre seus braços e pernas.
Estes são alguns dos episódios que ocorreram como consequência de regras
esportivas incluídas nos regulamentos de diversas federações internacionais que vedavam
o hijab nas competições sob o argumento de que a sua utilização colocaria em risco a
saúde das atletas, pois aumentaria o risco de lesões no pescoço e na cabeça.
A presente pesquisa discute justamente esse conflito constitucional que coloca frente
a frente um princípio esportivo (integridade das atletas) e uma norma de direitos humanos
(vedação à discriminação), utilizando como panorama de análise a teoria
transconstitucional.
A pertinência do trabalho para o 7º CONCEF se revela a partir das medidas de
inclusão das atletas muçulmanas que sinalizaram uma abertura aos direitos humanos. O
trabalho inclui-se, portanto, na área temática “inclusão e diferença”.
Objetivo
O objetivo da pesquisa é expor o contexto que envolve o conflito constitucional
decorrente da proibição da utilização de hijab em competições esportivas, demonstrando
que as recentes alterações das principais instituições esportivas contribuíram finalmente
para alterar a situação de exclusão vivenciadas por essas mulheres.
Referencial teórico de literatura
A presente pesquisa possui como marco teórico o modelo teórico transconstitucional
desenvolvido pelo constitucionalista Marcelo Neves.
Marcelo Neves propõe o modelo do transconstitucionalismo para o tratamento desses
problemas constitucionais da sociedade mundial que evidenciam entrelaçamentos entre
diversas ordens jurídicas, sejam elas locais, estatais, supranacionais, internacionais ou
transnacionais.
A Lex Sportiva não se mantém isolada, provocando entrelaçamentos constantes com
outras ordens jurídicas e expondo diferenças no tratamento de problemas constitucionais
que se apresentam simultaneamente perante diversas ordens.
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Sobre o entendimento da Lex Sportiva foram utilizados prioritariamente os conceitos
discutidos por esse autos sobre a matéria em outros trabalhos.
Materiais e métodos
A pesquisa possui como principal escopo de abordagem a análise descritiva de casos
episódicos sob a perspectiva crítica da teoria transconstitucional. Para que se possa
chegar ao atual panorama regulatório da matéria, é fundamental como ocorreu o
caminhar que levou às alterações normativas de federações internacionais quanto à
revogação da proibição do uso de hijjab em competições esportivas.
O trabalho também analisa o caso Dogru e Kervanci v. França julgado pela Corte
Europeia de Direitos Humanos em 2008. No caso em questão, a Corte entendeu que a
proibição de utilização do hijab nas práticas esportivas de um colégio da França não
configurava violação ao artigo 9º da Convenção Europeia de Direitos Humanos.
O trabalho perpassa, portanto, episódios que tocam a questão, como forma de
compreender o atual estágio de exclusão/inclusão vivenciados por mulheres muçulmanas
na prática esportiva.
Resultados
A pesquisa evidenciará que pressões de atletas e instituições de direitos humanos
surtiram efeitos e fizeram com que federações internacionais alterassem seus
regulamentos permitindo maior inclusão de atletas muçulmanas.
Após um período de testes, a FIFA cedeu e anunciou em 2014 a permissão do hijab
nas competições de futebol. Em 2016, a Copa do Mundo de Futebol sub-17 ocorreu na
Jordânia com atletas entrando em campo com hijab.
A retirada da proibição pela FIFA acabou conferindo força para as campanhas
direcionadas às federações de outras modalidades que ainda se mostravam relutantes em
alterar seus regulamentos.
No universo do basquetebol, as ações de entidades islâmicas, organizações de
direitos humanos, comitês nacionais, governos, atletas e empresas elevaram o tom das
cobranças sobre a FIBA. A atleta Bilqis Abdul-Qaadir, primeira mulher a competir com o
hijab no basquete universitário norte-americano se transformou em uma influente ativista
da causa nos Estados Unidos. Várias outras atletas ao redor do mundo se uniram para
promover iniciativas pressionando a FIBA a seguir o que já havia decidido a FIFA.
Depois de protelar por um longo tempo, a FIBA, em maio deste ano, finalmente
removeu a proibição, permitindo que atletas pudessem competir profissionalmente com o
véu islâmico.
O argumento da FIBA quanto à saúde das atletas perdeu força com o
desenvolvimento de véus adaptados à prática esportiva por empresas de material
esportivo e o fato de não haver nenhum registro de lesões em atletas de basquetebol
decorrentes da utilização do hijab.
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Depois de protelar por um longo tempo, a FIBA, em maio deste ano, finalmente
removeu a proibição, permitindo que atletas pudessem competir profissionalmente com o
véu islâmico.
A retirada definitiva da proibição pela FIBA ocorreu logo após a disputa de uma
partida de basquetebol feminino no Irã com a utilização de hijabs. A ocasião ficou
marcada na história esportiva do Irã como a primeira vez em que homens puderam
comparecer ao estádio para assistir a uma partida disputada por mulheres.
A decisão da FIBA, ao permitir a utilização de itens na cabeça, também beneficiou os
atletas praticantes da religião Sikh que se viam afastados das competições diante da
vedação de utilização de turbantes.
A mudança de postura das federações internacionais permitiu que pela primeira vez
mulheres da Arábia Saudita e do Catar pudessem participar dos Jogos Olímpicos em
Londres/2012. Nas recentes Olimpíadas Rio/2016, Ibtihaj Muhammad tornou-se a primeira
mulher estadunidense a competir em jogos olímpicos com hijab.
Discussão
O trabalho discute especificamente um conflito de cunho constitucional decorrente
da proibição de utilização de véus por atletas muçulmanas na prática esportiva instituído
por federações internacionais que acaba conflitando com a vedação à discriminação em
razão de religião.
De fato, o direito ao livre exercício e manifestação religiosa está previsto em diversos
instrumentos normativos internacionais e é frequentemente constitucionalizado em
ordenamentos estatais. No âmbito da Lex Sportiva, a própria Carta Olímpica prevê como
um princípio fundamental do Olimpismo a vedação de qualquer forma de discriminação,
inclusive de natureza religiosa.
Entretanto, as pretensões de afirmação dos critérios autodeterminados pela Lex
Sportiva, por vezes revelam pontos de tensão referentes ao livre exercício da liberdade
religiosa de atletas inseridos no sistema esportivo transnacional.
De fato, a proibição da utilização do hijab consolidava-se como mais uma das razões
que acabavam por afastar mulheres islâmicas das competições esportivas internacionais .
No caso específico, o trabalho analisa os fundamentos apresentados pelas
instituições esportivas e o movimento de pressões e irritações que levou à mudança nas
regulações esportivas no que tange à proibição do véu em competições esportivas.
Conclusão
Contata-se um constrangimento crescente das instituições formadoras da Lex
Sportiva frente às violações de direitos humanos sobre as quais essas instituições possuem
relação, seja em demandas individuais específicas, seja em questões amplas que afetam
uma coletividade de pessoas.
Esse constrangimento crescente tem surtido recentes efeitos no âmbito da Lex
Sportiva. A revogação da proibição de hijab em competições esportivas é um exemplo
dessa abertura recente aos direitos humanos.
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A retirada da proibição do uso do hijab é inegavelmente uma ação que tem
consequências práticas no caminho da inclusão no esporte e vai ao encontro dos
princípios olímpicos de não discriminação e da prática do esporte como um direito
humano.
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Racismo e Injúria Racial no futebol brasileiro: um olhar sobre o impacto da
informação no Esporte

Temática: Comunicação e Mídia – Comunicação Oral
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Resumo
Com a chegada do esporte durante o século XIX com os imigrantes que desembarcaram
aqui, ao título de modalidade mais praticada e favorita, o futebol tornou-se um forte e
relevante elemento da cultura nacional e, portanto, integrante da “identidade brasileira”.
Mesmo que a duras penas, o futebol é um dos principais caminhos que o negro tem para
ascensão social. Mas ter sucesso no esporte, não garante estar isento dos atos
preconceituosos. Não se assume no Brasil o racismo existente, o que torna normal as
atitudes preconceituosas. O objetivo geral foi analisar a relevância e importância dos casos
de racismo e injúria racial ocorridos entre janeiro de 2014 a dezembro de 2016, com o
envolvimento de atletas brasileiros de futebol ou árbitros (profissionais) em jogos ou
campeonatos nacionais. Foi um estudo qualitativo de caráter exploratório e descritivo, com
coleta de dados por meio de levantamento documental e bibliográfico. A pesquisa foi
construída através de análise de alguns sites de jornalismo esportivo e a amostra foi de 52
casos. Constatou-se que a falta de punição inibe as denúncias pelos atletas, o que
favorece e fortalece comportamentos preconceituosos e racistas. Meramente a divulgação
não impactará na informação esportiva, sendo necessária mudança de paradigmas, com
construção e disseminação coerente e constante dos conceitos e das consequências do
racismo e da injúria racial.
Palavras-chave: Racismo, Racismo no Futebol, Futebol Brasileiro, Informação,
Informação Esportiva, Redes Sociais.
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ABSTRACT
With the arrival of the sport during the nineteenth century with the immigrants who
landed here, the title of most practiced and favorite modality, football became a strong
and relevant element of the national culture and therefore integral to the "Brazilian
identity." Even harder, football is one of the main paths that the Negro has for social
ascension. But to succeed in sports does not guarantee freedom from prejudiced acts.
There is no assumption in Brazil of existing racism, which makes prejudicial attitudes
normal. The general objective was to analyze the relevance and importance of cases of
racism and racial insults that occurred between January 2014 and December 2016, with
the involvement of Brazilian soccer athletes or referees (professionals) in games or
national championships. It was a qualitative study of exploratory and descriptive
character, with collection of data through documentary and bibliographic survey. The
research was constructed through analysis of some sports journalism sites and the sample
was 52 cases. It was found that the lack of punishment inhibits denunciations by athletes,
which favors and strengthens prejudiced and racist behavior. Merely disclosure will not
impact on sporting information, and a paradigm shift is necessary, with coherent and
constant construction and dissemination of the concepts and consequences of racism and
racial slander.
Keywords: Racism, Football Racism, Brazilian Football, Information, Sports Information,
Social Media.
Racismo e Injúria Racial no futebol brasileiro: um olhar sobre o impacto da
informação no Esporte
Introdução
Historicamente, o Brasil é conhecido como o país do futebol e recebe toda a
importância e reconhecimento mundial por tal atribuição, mesmo que a sua concepção e
planejamento tal como conhecemos hoje tenha acontecido na Inglaterra. Desde a
chegada do esporte durante o século XIX com os imigrantes que desembarcaram aqui, ao
título de modalidade mais praticada e favorita, o futebol tornou-se um forte e relevante
elemento da cultura nacional e, portanto, integrante da “identidade brasileira”.
Desta maneira, a compreensão da construção histórica que relaciona futebol com a
chamada “identidade brasileira” é imprescindível para que se possa refletir sobre outros
pontos importantes envolvidos neste contexto. Segundo Almeida et al (2012, p.60) o
esporte está incrustado na sociedade, tornando-se um meio indispensável para a
formação do homem e para a convivência em sociedade. Para Assunção et al (2010,
p.93), o esporte não pode ser pensado apenas como um fenômeno biofisiológico, ele é
um espetáculo do mundo moderno, está presente no cotidiano das pessoas e movimenta
um grande mercado de bens, produtos e serviços.
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De acordo com Caldas (1989, p.24), os ingleses precursores desse esporte em nosso
país faziam parte da elite da sociedade paulista e carioca e somente os brasileiros ricos
tinham acesso à prática do futebol. Portanto, o preconceito racial, o racismo, a
discriminação e a injúria racial são companheiros do futebol brasileiro desde seus
primórdios. Pois, assim como em outras esferas sociais, a prática esportiva está repleta de
casos de que envolvam estas vertentes.
Portanto, mesmo que a duras penas, o futebol é um dos principais caminhos que o
negro tem para ascensão social. Mas ter sucesso no esporte, não garante estar isento dos
atos preconceituosos. O grande problema que existe no Brasil, é não se assumir como um
país racista e, por não se assumir, atitudes preconceituosas se tornam normais. Elias
(1992) diz que os esportes modernos estão envolvidos na tentativa constante entre
manter certa tensão provocada pelos jogos e o controle da violência.
O racismo é um problema que sempre esteve presente no futebol brasileiro, mesmo
que de maneira velada. No entanto, a partir de 2014 inúmeras demonstrações e práticas
racistas foram vistas dentro e fora dos estádios com mais frequência. E com o advento da
internet, muitos atos passaram a ser cometidos através das redes sociais na tentativa de
mascarar e dificultar a identificação dos agressores. Os casos envolvendo o goleiro Aranha
e o jogador Arouca (em 2014) foram amplamente divulgados pela mídia e este tipo de
informação se torna relevante e ganha importância para jogadores, clubes, comissão
técnica, torcedores e meios de comunicação.
Segundo Alcoba (1987, p.48) o esporte proporciona um tipo de informação distinta
dos demais. Sobre o impacto da informação esportiva, encontramos em Digel (1995) cinco
características destes efeitos através das mensagens: conhecimento a respeito de um fato,
alterações e padrões de linguística, ações sociais, atitudes e emoções. Carvalho e Tavares
(2001, p.7) dizem que a informação está presente em praticamente todas as atividades
em que o ser humano realiza.
Objetivos do Estudo
Analisar a relevância e importância dos casos de racismo e injúria racial no futebol
brasileiro diante da divulgação e exposição que é dada pela mídia, a partir das notícias
veiculadas pela mídia, os casos de racismo e injúria racial que tenham acontecido entre
janeiro de 2014 a dezembro de 2016 e, que tenham envolvido atletas brasileiros de
futebol ou árbitros (profissionais) em jogos ou campeonatos nacionais. Verificar se existe
relação entre o preconceito e a injúria racial, o racismo e o futebol brasileiro. Identificar
como o futebol brasileiro é influenciado pela divulgação através da mídia dos casos de
racismo e injúria racial. Analisar a relevância do impacto da informação esportiva no
futebol brasileiro a partir dos casos de racismo e injúria racial.
Revisão de Literatura
O crime de Injúria Racial está descrito no artigo 140, no Capítulo V, na parte especial
do Código Penal dos crimes contra a honra, que consiste em ofender a honra de alguém
valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. De maneira
geral, o crime de injúria racial é associado ao uso de palavras depreciativas referentes à
reça ou cor na intenção de ofender a honra da vítima. De acordo com a Lei n. 7.716/1989,
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o crime de Racismo significa conduta discriminatória dirigida a determinado grupo ou
coletividade e, geralmente, refere-se a crimes mais amplos. O racismo é um crime,
imprescritível e inafiançável.
De acordo com Bordieu (2004) a discriminação racial é multifacetada, pois está
presente em vários setores do campo esportivo. Podemos enxergar essa característica no
meio dos próprios jogadores de futebol, dentro dos clubes, nas torcidas e, principalmente
dentro da mídia. Segundo Assunção et al. (2010, p.96) a mídia influi e interfere no
comportamento do público em geral, assim como dos esportistas. Através da mídia, o
público pode ser manipulado. Ela age estimulando, restringindo e condicionando os
telespectadores, estabelecendo padrões de consumo e formas de participação.
De acordo com Carvalho e Tavares (2001) as organizações alimentam-se de
informações, e ao mesmo tempo são direcionadas por elas, de forma que fornece o
sentido de uma organização ser. A cada momento, informações são processadas pelos
colaboradores de uma organização; as informações procedem de fontes internas e
externas. Segundo Valentim (2008, p.18), a informação é “[...] ao mesmo tempo, objeto e
fenômeno, visto que pode ser destacada e analisada por si mesma e, também, pode ser
parte de um processo”.
A informação esportiva é um dado contido no cenário esportivo que, ao se relacionar
com um determinado sujeito vinculado a uma organização esportiva, transforma-o em
informação esportiva. (Bitencourt, 2013 p. 61). Beluzzo (2009) relaciona a importância do
uso da informação esportiva por seus usuários, com o intuito de gerar conhecimento para
uma determinada aplicação, ou seja, corrobora a importância da relação do usuário com o
ambiente informacional de modo que possa transformar a informação em conhecimento.
E, de fato, a informação é e o seu uso gera conhecimento.
De acordo com Jones (1972), o preconceito é uma atitude negativa em relação a
uma pessoa ou grupo, sempre baseado num padrão de comparação social. A
manifestação comportamental do preconceito seria a discriminação. Para Wieviorka (2007,
p.19-25), o preconceito é uma forma elementar do racismo.
O antropólogo Munanga (1998, p.47), nos mostra que o preconceito racial não é
exclusivamente fruto da ignorância de uma pessoa. Se o preconceito racial fosse somente
produto da ignorância, seria fácil utilizar a educação para erradicar este e o racismo. Na
realidade, o preconceito racial está embutido na própria ideologia racista de nossa
sociedade. Para Wieviorka (2007, p.19-25), o racismo é assim, uma ideologia essencialista
que imputa características negativas reais ou supostas a um determinado grupo, as quais
justificam um tratamento desigual deste grupo definido perante o resto da sociedade.
Segundo Schwarcz (2002) o termo “raça” surgiu no século XVI durante a descoberta
de que os homens eram diferentes entre si. Com base no valor heurístico da “raça”, no
século XVIII foram criadas teorias para dar inteligibilidade e sustentação à dominação
entre as “raças”, bem como definir a moralidade e o devir dos povos. De acordo com Malik
(1982) “raça” foi um dos conceitos que serviram para analisar, diferenciar e hierarquizar
os grupos dentro de um Estado-nação.
No Brasil, a aplicação do termo segundo Guimarães (2008) passou a ser usado num
sentido biológico, enquanto “classe” ou “homens de cor” seria usado em um sentido
Realização:

Organização:
86

Anais do 7º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2017

social. Já Rezende e Maggie (2002, p.15) ressaltam seu aspecto social. Para elas, palavras
como negro, branco e moreno “tornam-se atribuições que podem variar de acordo com
quem fala, como fala e de que posição fala. As formas de manipular esse sistema de
classificação não se dão, entretanto, por acaso.
Materiais e Métodos
O presente trabalho se caracteriza como qualitativo de caráter exploratório e
descritivo, com coleta de dados por meio de levantamento documental e bibliográfico.
A pesquisa foi construída através de análise de alguns sites de jornalismo esportivo,
dentre eles: Espn Brasil (http://espn.uol.com.br/), Jornal O Estado de São Paulo
(http://www.estadao.com.br/), o Uol Esportes (https://esporte.uol.com.br/) ligado ao
Jornal Folha de São Paulo (http://www.folha.uol.com.br/), o Globo Esporte
(http://globoesporte.globo.com) ligado à Rede Globo de Televisão. Além da utilização das
bases de dados Periódicos Capes, Scielo e Periódicos da UnB sendo que as palavras
chaves utilizadas foram: Racismo, Racismo no Futebol, Futebol Brasileiro, Informação,
Informação Esportiva, Redes Sociais.
A amostra foi composta pelo número de casos de racismo e injúria racial levantados
de janeiro de 2014 a dezembro de 2016 que tenham ocorrido no futebol brasileiro com
atletas ou árbitros profissionais durante jogos ou campeonatos realizados no Brasil (52
casos). A documentação utilizada como amostra foram as notícias veiculadas nos jornais e
sites citados acima e o material bibliográfico disponível na língua portuguesa referente a
racismo, injúria racial, a participação do negro no futebol brasileiro e o futebol brasileiro.
Primeiro foram analisados os documentos e materiais bibliográficos disponíveis sobre
o tema. Após essa análise, foi feito um levantamento das notícias publicadas nos sites de
jornalismo esportivo: Espn Brasil, Jornal O Estado de São Paulo, o Uol Esportes e o Globo
Esporte.com dos casos de racismo e injúria racial entre janeiro de 2014 a dezembro de
2016 que tenham envolvido jogadores de futebol ou árbitros (profissionais) em jogos ou
campeonatos nacionais.
Diante dessas informações foi feito o cruzamento dos dados tendo como referência
os dados contidos no Relatório Anual da Discriminação Racial no Futebol – ano 2014 e ano
2015, feito pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol com a participação da
Escola de Educação Física Fisioterapia e Dança, da Universidade Federal do Rio Grande
(ESEFID – UFRGS).
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Resultados e Discussão
Após a coleta dos dados, foram encontrados os resultados apresentados a seguir.

Gráfico 1 – Número de casos de Racismo e Injúria Racial

O gráfico 1 nos mostra um comparativo no número de casos de Racismo e Injúria
Racial no futebol brasileiro de janeiro de 2014 a dezembro de 2016. No ano de 2014
foram registrados 20 casos de racismo e injúria racial. No ano de 2015, 23 casos e em
2016, 11 casos. Observa-se uma oscilação entre os anos, o que pode ser justificado pelo
aumento no número de denúncias e, também pela punição que foi atribuída a estes
casos.

Gráfico 2 – Local onde ocorreram os casos de Racismo e Injúria Racial

O gráfico 2 nos mostra dentro do ambiente esportivo o local onde ocorreram os
casos de racismo e injúria racial no futebol brasileiro de janeiro de 2014 a dezembro de
2016. No ano de 2014 foram registrados 19 casos que aconteceram dentro do estádio e
apenas 01 que tenha acontecido na Internet. Já em 2015 foram registrados 14 casos no
ambiente do estádio e 09 casos que aconteceram na Internet. E em 2016, 09 casos
aconteceram no estádio e 02 casos na Internet. O cenário esportivo que ambienta o
futebol é o estádio e, foi neste espaço, que a maioria dos casos de racismo e injúria racial
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foram registrados (78%). Em contrapartida, vivemos em uma sociedade informatizada e
tecnológica e, seria provável que as redes sociais fossem utilizadas também para
manifestações pessoais de ódio, rancor e preconceito visto que (22%) dos casos
registrados aconteceram neste espaço.

Gráfico 3 – Estados com os maiores registros de casos de racismo e injúria racial

No Gráfico 3 estão elencados os Estados brasileiros com os maiores registros de
casos de Racismo e Injúria Racial entre janeiro de 2014 a dezembro de 2016. O Estado do
RS ocupou o primeiro lugar por dois anos seguidos (2014 e 2015) tendo registrado apenas
um caso em 2016. O Estado de SP ocupa a segunda posição com 04 casos por dois anos
seguidos (2014 e 2015) e o registro de 3 casos em 2016. O Estado de MG registrou o
maior número de casos de seu estado em 2015.
E no ano de 2016, o estado de SC registrou o maior número de casos de racismo e
injúria racial de todo o território nacional. Observa-se que estados como RN, SE, GO, TO
tiveram apenas um caso registrado dentre os anos apurados, estados como Distrito
Federal não tiveram nenhum caso registrado. Uma provável explicação para o não registro
de casos no DF, seja a incipiência da presença dos times de futebol local em campeonatos
nacionais.
Os times do estado do RS tiveram influência germânica e italiana em sua criação e,
esta origem baseada na tradicionalidade e na supremacia da cor da pele branca, nota-se
um número maior de registro de casos de racismo e injúria racial neste estado.

Gráfico 4 – Punições nos casos de racismo e injúria racial
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O gráfico 4 observamos as punições que foram atribuídas aos casos de racismo e
injúria racial no futebol brasileiro entre janeiro de 2014 a dezembro de 2016. Observa-se
que foi no ano de 2014 onde ocorreram o maior número de punições (independentemente
do tipo e da característica da punição) motivados pelas punições inéditas principalmente
no caso do Goleiro Aranha e do jogador Arouca.
O ano de 2015 registrou o maior número de casos sem informações sobre a punição,
se de fato houve algum tipo de punição e a quem essa punição foi atribuída. No ano de
2016, percebe-se quase uma estabilidade nos números em todas as categorias,
principalmente, o número de casos com algum tipo de punição e casos sem informações
sobre a punição.

Gráfico 5 – Características das Punições nos casos de racismo e injúria racial

O gráfico 5 mostra as características das punições que foram aplicadas nos casos de
racismo e injúria racial entre janeiro de 2014 a dezembro de 2016. Observa-se que o
maior número é justamente dos casos onde não há queixa-crime, ou seja, sem registro do
boletim de ocorrência, principalmente no ano de 2015. Uma provável razão para o não
registro do boletim de ocorrência seria a ciência da vítima que, dificilmente, aquela
denúncia teria algum resultado ou punição futura. Em 2014, encontra-se o maior número
de casos sem informações (sem nenhum dado recente acerca do encerramento e
punição). As maiores punições (multas) aplicadas em dinheiro variaram de R$ 2 mil a R$
54 mil e, as maiores ocorrências foram em 2014. A dupla punição aplicada refere-se a
perda de mando de campo e multa em dinheiro e foi aplicada três vezes no ano de 2014.
Dentre as altas quantias de multas (dinheiro) aplicadas destacam-se: R$ 50 mil reais ao
Mogi Mirim (caso Arouca) e R$ 54 mil reais (caso goleiro Aranha).
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Gráfico 6 – Responsáveis pelas punições nos casos de racismo e injúria racial

No gráfico 6 podemos verificar quem foram os responsáveis pelas punições nos casos
de racismo e injúria racial entre janeiro de 2014 a dezembro de 2016. No ano de 2014 e
2015, a maioria das punições foi aplicada pelo Tribunal de Justiça Estadual. Apesar do
número de casos serem menores, as punições aplicadas pelo STJD foram maiores no de
2016. O número de vítimas presas pela Polícia se manteve igual durante o ano de 2014 e
2016.
Conclusão
As reflexões produzidas durante a elaboração deste trabalho e os dados
apresentados, nos mostram que o racismo e a injúria racial no futebol brasileiro não
acabaram, ao contrário, os casos que envolvem esta temática nunca estiveram tão em
evidência quanto após os anos 2014 a 2016. Em momentos de conflitos, o instrumento
utilizado no jogo é a “cor”, seja no intuito de desestabilizar o adversário ou ofender o
jogador.
O Brasil é retratado através do futebol e deixa a mostra suas características e
mazelas. Mesmo que de maneira sutil, o racismo, o preconceito e a injúria racial aparecem
na sociedade e refletem no esporte. E ter os atos de preconceito divulgados pela mídia é
relevante para tornar a informação visível e disponível para todos atribuindo a está um
caráter esportivo. Bitencourt (2013, p.58) afirma ainda que “o conceito de informação
esportiva está diretamente relacionado ao ambiente (…) e, assim, a informação pode ser
compreendida, apropriada e usada e acordo com o indivíduo ou instituição que está
interagindo com a mesma”.
Ainda visto como algo inerente a partida de futebol, as ofensas racistas, os gritos da
torcida e os xingamentos são tratados e expostos pelos meios de comunicação como uma
reação desesperada ou natural do torcedor e acabando passando desapercebidas e,
muitas vezes nem são registradas na súmula do árbitro. A falta de punição inibi as
denúncias pelos jogadores o que acaba favorecendo e fortalecendo o comportamento
preconceituoso e racista. Meramente a divulgação não irá impactará na informação
esportiva. É necessário que haja uma mudança de paradigmas, que haja de fato uma
construção e disseminação coerente e constante dos conceitos e das consequências do
racismo e da injúria racial.
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Mesmo sendo crime, o racismo é enxergado através de uma ótica simplista e
ingênua pelos magistrados, visto a dimensão das penalidades abordadas neste trabalho.
Pois, os meios de comunicação e a mídia incentivam a reprodução e reafirmação do
preconceito racial, quando encobrem os acontecimentos e reforçam os estereótipos contra
jogadores e torcedores. Além de denunciar, é necessário discutir, tratar e coibir o racismo
e a injúria racial no futebol brasileiro. A luta contra o racismo não pode ser destinada ao
jogador X ou Y e, sim, a todos os negros que compõem o universo do futebol brasileiro.
Não basta combater o racismo no meio acadêmico, social educacional, é necessário
agir no ambiente prático e técnico do esporte para que possamos eliminar ou amenizar
gritos como “macaco preto”, “preto ladrão”, “macaco fedido”, imitações de macaco e
bananas arremessados ao campo.
Na maioria dos casos apresentados neste trabalho,
houve uma grande repercussão da mídia e, até um certo exagero na maneira como as
informações foram tratadas mas, o fato é que o espaço para o debate e para a tolerância,
o respeito e a igualdade é longo e árduo mas trará excelentes resultados e influenciará a
grande paixão nacional, o futebol brasileiro.
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Resumo
O estudo analisou as possibilidades da utilização da lei do Microempreendedor Individual
(MEI) por profissionais de Educação Física para viabilização de uma escola de esportes.
Tratou-se de uma pesquisa descritiva, que apresentou o método de ensino dos jogos para
compreensão (Teaching Games for Understanding – TGfU) como base teórica para a
escola de esportes. A partir do negócio desenvolvido com base no TGfU foram analisadas
as possibilidades de implantação da escola de esportes por meio das características do
Microempreendedor Individual. Os resultados demonstraram que as características
previstas para o Microempreendedor Individual podem limitar e até mesmo inviabilizar o
negócio, uma vez que o limite de faturamento é de R$ 5.000,00 mensais.
Palavras-chave: Microempreendedor Individual; Escola de Esportes; Economia do
Esporte; Educação Física; Distrito Federal.
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Abstract
The study analyzed the possibilities of using the Individual Microentrepreneur Act (MEI)
for physical education Professionals to the viability of a school sports. It was treated in a
descriptive study, who presented the method Teaching Games for Understanding (TGfU)
been the Theoretical base of the school sports. From the business based in the TgfU, was
analysed the possibilities of Implementation of Sports School through the characteristics of
the individual microentrepreneur. The results showed that the characteristics as provided
for Individual Microentrepreneur may limit and even derail the business, since the Billing
Limit is $ 5 000.00 Monthly
Keywords: Individual Microentrepreneur; School Sports; Economics of Sports; Physical
Education; Federal District.
Análise do profissional de educação física como empreendedor em uma escola
de esportes no Distrito Federal - DF
Introdução
O esporte é um componente cultural que possui grande importância na vida de todos
os povos, além de ser, indiscutivelmente, um fenômeno global, fazendo assim com que se
torne justificável a relevância dos estudos que auxiliam na interpretação do mesmo
enquanto fenômeno social e passível de tratamento pedagógico (GAYA & TORRES, 2004).
Devido a sua natureza de fenômeno social, o esporte também é um importante fator
de inclusão social, o que faz com que os projetos esportivos tenham grande procura por
crianças e adolescentes das periferias das cidades (LIGGERI, 2014).
De Rose Jr. et al. (2009) explicam que ao se ensinar esporte é importante primeiro
compreendê-lo como um fenômeno, de maneira que respeite seus diferentes significados
e intenções, fazendo com que não se limite apenas ao aprendizado esportivo, mas que
englobe o que os autores definem como ensino-vivência-aprendizagem socioesportiva.
Para que isso aconteça, a proposta pedagógica não deve ter como foco exclusivo somente
os aspectos técnicos, mas também a importante capacidade de intervir e trabalhar com os
alunos valores e princípios, tais como: companheirismo, fair play, entre outros.
Bem como o esporte, o empreendedorismo é uma manifestação da liberdade
humana e um fenômeno, não apenas social, mas também comunitário e coletivo
(DOLABELA, 2008).
Segundo Dolabela (2010) o empreendedorismo é um processo de transformar
sonhos em realidade e em riqueza. O Brasil participa ativamente desse processo, visto que
segundo pesquisa feita pelo Global Entrepretneuship Monitor (GEM, 2016), o país aparece
em primeiro lugar no quesito empreendedorismo, afirmando também que três em cada
dez brasileiros entre 16 e 64 anos possuem uma empresa ou estão envolvidos na criação
do próprio negócio.
Hisrich & Peter (2004) atentam para o fato do papel do empreendedorismo. Segundo
eles o empreendedorismo envolve mais do que o aumento de renda, envolve também
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mudanças na estrutura do negócio e na sociedade. Visando mudanças e também atender
a uma demanda apresentada por Dolabela (2005) que diz que o Brasil carece de inovação
no empreendedorismo, buscamos a criação de uma Escola de Esporte voltada para a
iniciação esportiva.
Diante disso, o objeto de estudo no presente trabalho é a iniciação esportiva, focada
na metodologia do Teaching Games for Understanding (TGfU), trabalhada através de uma
escola de esportes que servirá de análise para um possível vínculo com o sistema de
micro empreendedorismo individual, conhecido por MEI.
De acordo com Arena e Bhome (2000), centros esportivos administrados por
secretarias municipais e clubes esportivos privados são os grandes responsáveis por
desenvolverem a iniciação esportiva no Brasil.
Em pesquisa realizada em 2003 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE em parceria com o Ministério do Esporte, com o objetivo de apurar dados sobre
atividade esportiva no País sob a responsabilidade da esfera pública, constatou-se que, de
26 estados pesquisados, 22 realizaram acordos com entidades privadas (IBGE, 2003).
Hoje no Distrito Federal o esporte voltado para crianças em fase de iniciação
esportiva se dá principalmente através dos Centros Olímpicos e dos Centros de Iniciação
Desportiva (CID).
As escolas de esportes da Secretaria do Esporte e Lazer do Distrito Federal, também
conhecidas como “Centros Olímpicos” tem como objetivo o incentivo da prática esportiva
(GDF, 2016). Porém essa prática esportiva citada anteriormente é focada na formação de
atletas, ou seja, no desenvolvimento do esporte de alto rendimento (CARNEIRO, 2013).
Os Centros de Iniciação Desportiva (CID) são exclusivos de alunos da rede pública
do Distrito Federal, onde tem como objetivo oportunizar a prática esportiva desses
estudantes, ampliando seu conhecimento técnico e tático em diferentes modalidades de
forma gratuita (GDF, 2016).
Esse estudo pode vir a contribuir para o melhor entendimento do papel da iniciação
esportiva, do empreendedorismo no ramo da criação de escolas de esportes no Distrito
Federal e até mesmo para que seja estudada a oportunidade de atuação dentro da
profissão. Além disto, acredita-se que este venha a gerar um debate sobre a
fundamentação e estruturação das escolas de esporte do Distrito Federal, gerando assim,
reflexões a respeito do estado atual da iniciação esportiva, como ela é implantada e uma
possível maneira de empreender no ramo.
Este estudo teve como objetivo verificar as vantagens e desvantagens do modelo de
Microempreendedor Individual aplicado a Escola de Esportes e verificar a possibilidade do
vínculo da Escola de Esporte com o Microempreendedor Individual.
Metodologia
Trata-se de uma pesquisa descritiva, que de acordo com Gil (1999) tem como
objetivo descrever características de determinada população ou buscar estabelecer
relações entre as variáveis que serão analisadas. Nesse contexto, descrever significa
identificar, relatar e comparar. Andrade (2000) concorda, explicando que a preocupação
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da pesquisa descritiva se dá em observar, registrar, analisar, classificar e interpretar os
fatos sem que o pesquisador interfira neles.
Diante disso, em busca da facilitação do processo ensino aprendizagem, foram
analisadas diversas metodologias de ensino, que por sua vez foram avaliadas para o
processo de escolha da metodologia a ser implantada para a maior motivação do aluno,
visando com que este adquira o habito de ser fisicamente ativo, ocasionando um maior
entendimento tático e técnico do jogo, por fim, gerando a proximidade da metodologia
aplicada à realidade do jogo completo.
Resultados e discussão
A escola de esportes analisada aplica suas intervenções práticas baseadas na
metodologia do TGfU e tem como público de seus serviços, moradores da região de
Brasília - Distrito Federal.
A metodologia do TGfU gera uma grande vivência do aluno com o jogo final, fazendo
assim com que o aprendizado dele com referência ao jogo seja grande e com que mesmo
com um número não tão grande de aulas de determinado esporte, ele entenda o
necessário da modalidade para despertar um possível interesse.
O TGfU tem um caráter social muito grande, visto que devido à proximidade com o
jogo real, em modalidades coletivas existe sempre um grande número de crianças
participando da atividade. Despertando assim uma possível propensão a criação de
amizades dentro do grupo.
Essa metodologia gera um grande empoderamento por parte do aluno, fazendo
assim com que ele melhore sua capacidade de tomar decisões dentro e fora do campo de
jogo.
Todas as atividades são niveladas ao nível da turma, fazendo assim com que se
reduza o número de alunos se sobressaindo devido a sua qualidade em determinado
esporte, aumentando assim o poder do coletivo, ocasionando um ambiente em que todos
os alunos participem ativamente das atividades.
O esquema de atividades presentes no TGfU faz com que os alunos desenvolvam
diferentes habilidades motoras e apresentem uma melhora na adaptação a novas
situações, o que ajuda no desenvolvimento físico, social e cognitivo. Para que isso
aconteça, é preciso que no aquecimento sejam trabalhadas as habilidades necessárias
para a aula de forma gradual, logo em seguida, são utilizados dois jogos pré-esportivos
adaptados a idade e nível de habilidade dos alunos que podem apresentar um caráter
mais divertido e um terceiro mais complexo que proporcione desafios que ajudem os
alunos a compreenderem o jogo formal. Dessa forma, o entendimento do jogo e o
desenvolvimento físico, afetivo e social se dão através da estrutura das aulas.
A partir dessa estrutura, definiu-se como objetivos da Escola Esporte: (a) melhor o
desenvolvimento motor; (b) auxiliar na formação das crianças, realizando um papel
importante de formação continuada, baseando-se na conduta profissional expressa por
Aranha (2006), em que este fala a respeito da prática docente professores reflexivos e
transformadores; (c) agir na formação física, afetiva e social; (d) oferecer uma prática
esportiva regular, com base nos parâmetros de atividade física utilizados pela OMS
(2011).
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Além do supracitado, para atingir os objetivos propostos optou-se por dividir as
turmas por faixa etária segundo a perspectiva de Greco e Benda (1998), na qual a
primeira turma tem idade entre 7 e 10 anos, sendo categorizada como estágio de
iniciação esportiva universal, definido pelos autores como período onde as aulas devem
atender a uma preparação geral, possibilitando ampla e variada vivência motora,
ressaltando o aspecto lúdico. Já a segunda turma terá idade entre 10 e 12 anos,
encaixando-se no estágio de orientação, onde é trabalhada a maior parte da
automatização de movimentos, além do desenvolvimento das capacidades táticas gerais
com aumento moderado de intensidade.
Entretanto, é importante ressaltar que o desenvolvimento humano acontece de
forma individualizada e que as idades servem como referências e podem ser flexíveis
para casos particulares.
As turmas também terão divisão de horário, trabalhando assim com uma turma de
cada idade no turno da manhã e no turno da tarde.
As turmas terão doze modalidades fixas durante o planejamento semestral de
atividades, sendo essas divididas em duas categorias, modalidades para aprender e
modalidades para conhecer.
As modalidades para aprender tomarão um espaço maior das atividades, tendo
portanto um maior número de aulas, pois o objetivo é fazer com que o aluno domine os
fundamentos daquela modalidade e termine o semestre com conhecimento a respeito
desta modalidade escolhida como aprender.
Em contraste com as modalidade para aprender, as modalidades para conhecer
terão um espaço menor, porém não menos importante, no planejamento de aulas para os
alunos. As modalidades para conhecer têm como objetivo principal despertar o interesse
do aluno para aquela modalidade ou até mesmo para o estilo de esporte praticado
naquela modalidade, possibilitando assim que para o próximo planejamento de aulas
essa modalidade possa estar inclusa nas modalidades para aprender.
As modalidades para aprender e para conhecer utilizadas em um semestre de
planejamento tem como base as quatro categorias de jogo propostas no método TGfU:
jogos de alvo, jogos de rede/parede, jogos de rebater e jogos de invasão (Bunker &
Thorpe, 1982). Logo, optou-se pelas modalidades: bocha, lançamento de dardo, beisebol,
bete, voleibol, tênis, basquetebol, rugby, futsal, ultimate frisbee, handebol e lutas.
Para que o já citado torne-se possível é necessário investimento, e os valores
envolvidos para a criação e manutenção da Escola de Esportes são diversos. Para fins
desse trabalho foram realizados levantamentos de custo de materiais, reservas para
manutenção, salário dos professores, faturamento e lucro mensais que geram um
investimento inicial de aproximadamente R$ 17.636,00. Após esse investimento inicial,
que inclui os valores previstos para o primeiro mês de funcionamento, o valor mensal de
manutenção da Escola de Esportes, incluindo professores, marketing e todas as demais
reservas foi definido em, aproximadamente, R$ 6.625,00.
Visto a desconsideração de patrocínios para essa previsão, o faturamento previsto
se dá através das mensalidades pagas pelos alunos, considerando o número de alunos
previstos e desconsiderando as possíveis promoções, o faturamento é de R$ 11.200,00
mensais. O lucro mensal estimado se dá através de conta simples, onde é subtraído o
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valor dos gastos mensais pelo faturamento mensal, gerando assim um lucro total de R$
4.575,00.
Após a idealização da Escola de Esportes para o presente estudo, buscou-se
analisar a viabilidade com o modelo de Microempreendedor Individual, descrevendo cada
benefício e cada dificuldade.
O sistema de Microempreendedor Individual oferece vantagens, tais como: (a)
cobertura previdenciária, garantindo assim benefícios como auxilio doença, aposentadoria
por idade, salário maternidade, pensão e auxilio reclusão; (b) o baixo custo para o registro
de 1 empregado, onde são tributados 3% para Previdência e 8% para FGTS do saláriomínimo por mês; (c) a isenção de taxa de registro da empresa e concessão de alvará para
funcionamento; (d) o único custo da formalização é o pagamento mensal do INSS e dos
ICMS ou ISS; (e) a inexistência de burocracia para se manter formal, sendo obrigatória
apenas uma declaração anual do faturamento da empresa; (f) a facilitação na obtenção
de crédito junto aos bancos, pois os mesmos dispõem de linhas de financiamento com
redução de tarifas e taxas de juros adequadas; (g) a facilidade e inexistência de taxas
para emissão de alvará podendo esse ser emitido pela internet; (h) o auxílio gratuito de
empresas contábeis que por lei devem auxiliar durante o primeiro ano todos os MEI’s que
requisitarem o serviço; e (i) a segurança jurídica, pois a formalização está amparada em
Lei Complementar que impede alterações por Medida Provisória e exige quórum
qualificado no Congresso Nacional.
No entanto, existem algumas desvantagens com relação a aplicabilidade do sistema
para a Escola de Esportes, são elas: (a) a possibilidade de contratação de apenas um
empregado, recebendo salário-mínimo ou piso salarial da profissão, fazendo assim com
que exista uma possível sobrecarga de trabalho devido à falta de pessoal necessário; e
(b) o teto de faturamento em R$ 5,000.00 mensais ou R$ 60, 000.00 ao ano, limitando o
crescimento ou até mesmo a existência da Escola de Esportes nesses parâmetros.
Conclusão
Conclui-se que o sistema do Microempreendedor Individual atende parcialmente a
demanda apresentada pela Escola de Esportes proposta no estudo. Além disso, observouse que o Microempreendedor Individual apresenta um alto número de vantagens
referentes a Escola de Esportes proposta, porém, apresenta desvantagens que fazem com
que o cadastramento da mesma torne-se uma utopia.
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Brincar faz bem para o cérebro: aprimorando a capacidade de leitura e o
controle inibitório de crianças por meio de aulas ativas
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Resumo
A Educação Física interdisciplinar pode otimizar a aprendizagem das crianças. O objetivo
do estudo foi verificar os efeitos de aulas ativas de português e matemática sobre o
desempenho escolar e o controle inibitório de crianças. 60 crianças foram submetidas a
avalições de desempenho escolar, e atenção seletiva (Stroop Go/NoGo), após isso, foram
divididas em grupo brincadeira (GBRI; n=39, 9,7 ± 1,0anos), que participou de 24 aulas
ativas (60min) com os conteúdos de português e matemática durante o turno escolar duas
vezes por semana por três meses (172,8 ± 16,31bpm); e grupo controle (CON, n=21, 9,9
± 0,8anos) que permaneceu assistindo aulas tradicionais de português e matemática
durante o mesmo período (92,4 ± 8,9bpm). A ANCOVA paramétrica, revelou um melhor
resultado para GBRI no pós teste da capacidade de leitura em comparação com CON (65,2
± 4,9 vs 64,7 ± 3,0pontos; p=0,038); na etapa mais complexa do teste de Stroop, o GBRI
errou menos em comparação com o pré teste (p=0,034), e na fase congruente errou
menos em comparação ao CON (p=0,014). Um programa de curto prazo de Educação
Física interdisciplinar pode aprimorar o desempenho de leitura e o controle inibitório em
crianças com desempenho escolar inferior.
Palavras-chave: Educação Física, Crianças, Controle Inibitório, Desempenho Escolar.

1 Professora Doutora no Centro Universitário Estácio de Brasília e no Centro Universitário Uniprojeção.
2 Doutorando em Ciências da Saúde na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
3 Professora Mestre pela Universidade Católica de Brasília.
4 Doutoranda em Neurociências na Universidade Federal Fluminense.
5 Professora Doutora na Universidade Federal Fluminense.
6 Professor Doutor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
7 Professora Doutora na Universidade Católica de Brasília.

Realização:

Organização:
101

Anais do 7º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2017

Abstract
The interdisciplinary physical education can promote children’s learning. The present study
verified the effects of active classes with portuguese and mathematics contents on
academic achievement and inhibitory control in children. 60 children performed academic
achievement and selective attention (Stroop Go/NoGo) evaluations, thereafter they were
bifurcated into play group (PLAY; n=39, 9.7 ± 1.0yr), wich participated on portuguese and
mathematics active classes during school day, twice per week, with three months of
duration (172.8 ± 16.31bpm); and control group (CON; n=21, 9.9 ± 0.8yr) which
remained in their current portuguese and mathematics classes during the same period
(92.4 ± 8.9bpm). The parametric ANCOVA revealed a better result for PLAY in reading
score in comparison with CON (65.2 ± 4.9 vs 64.7 ± 3.0; p=0.038); in the most dificult
level of Stroop test PLAY showed fewer error rate than pre test measures (p=0.034), and
in congruent level showed fewer error rate in comparison with CON (p=0.014). In
conclusion, a short term interdisciplinary physical education program could enhance
reading capacity and inhibitory control in children with low academic achievement.
Keywords: Physical Education, Children, Inhibitory Control, Academic Achievement.
Brincar faz bem para o cérebro: aprimorando a capacidade de leitura e o
controle inibitório de crianças por meio de aulas ativas
Introdução
Dificuldades, problemas de aprendizagem, condições socioeconômicas, são fatores
que justificam o alto índice de repetência escolar no sistema educacional brasileiro
(Fini,1996). Cabe aos professores o desenvolvimento de atividades práticas que possam
promover diferença relevante dentro da sala de aula para atenuar o sentimento de
fracasso dos alunos.
Considerando os diversos benefícios da Educação Física (EF) para a cognição, o
trabalho interdisciplinar, que estabelece relações entre duas ou mais disciplinas (Purcell et
al., 1998), pode agregar ainda mais benefícios tanto sobre o crescimento e
desenvolvimento físico como ao cognitivo. Nesse sentido, algumas alternativas que
ajudem a potencializar as funções executivas são importantes para o desempenho escolar,
é o caso de projetos com atividades físicas durante o horário de aula. Assim, iniciativas
interdisciplinares com a EF possibilitam o desenvolvimento cognitivo e motor, por fazer a
criança aprender o movimento e pelo movimento (Darido e Rangel, 2000).
Objetivo do estudo
Verificar os efeitos de aulas ativas de português e matemática sobre o desempenho
escolar e controle inibitório de crianças.
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Revisão de literatura
A EF é a única disciplina capaz de trabalhar com certa facilidade o ser integral (Calil,
2009), por ser capaz de atingir as dimensões física, cognitiva e afetiva-social, tendo a
opção de trabalhar o movimento como fim em si mesmo ou como meio para atingir com
maior profundidade essas dimensões (PCN Brasil, 1998). Nesse sentido, é possível
observar em alguns estudos relação positiva entre nível de atividade física, aptidão
aeróbia e saúde mental em crianças e adolescentes (Hillman et al., 2012). Contudo, os
efeitos do exercício sobre a cognição estão condicionados ao tipo, intensidade e
duração do mesmo.
Em estudo de nosso grupo, 13 crianças (8 e 11 anos) participaram de três
sessões: controle, onde permaneceram sentados assistindo um documentário (89,9 ±
11,2bpm); brincadeira ativa, com saltos polichinelos e corrida (146,7 ± 16,9bpm); e
brincadeira passiva, brincando sentados com jogos pedagógicos (96,1 ± 10,1bpm).
Após isso, realizaram o teste de Stroop (GO/No-go) enquanto era adquirida a atividade
elétrica cerebral através de um eletroencefalograma e registrado o potencial
relacionado a evento (N450). Apenas uma sessão de 30min de brincadeiras ativas
promoveu menor conflito de resposta no teste de atenção seletiva, fator de grande
relevância para o desempenho escolar (Brito et al., 2016).
Nesse contexto, com o objetivo de promover intervalos ativos e proporcionar um
melhor desenvolvimento integral das crianças alguns programas: Instant Recess, TAKE
10, The Energizers, Happy 10, Texas I Can, Promoting lifestyle activity for youth
(PLAY), e Activity Bursts in the Classroom for Fitness (ABC for Fitness) , foram
implementados em escolas dos Estados Unidos (Whitt-Glover & Porte, 2013). E em todos
foi possível identificar benefícios para a cognição das crianças participantes em
comparação com as que não participaram dos projetos.
Diante do recorrente fracasso escolar, de um grande número de crianças da rede
pública de ensino, rotuladas como portadoras de dificuldades (também relacionadas ao
baixo nível socioeconômico), estratégias que auxiliem o processo de ensino-aprendizagem
são de fundamental importância para promover um ensino público de melhor qualidade.
Sendo comprovados os efeitos agudos de brincadeiras ativas sobre a cognição, acredita-se
que brincar e aprender ao mesmo tempo, de forma crônica, pode agregar benefícios ao
desenvolvimento integral infantil; e ainda o programa poderá influenciar positivamente no
controle inibitório que é considerado o domínio principal do controle executivo e um fator
determinante do sucesso escolar, uma vez que controla a atenção, o comportamento, o
pensamento e/ou emoção para sobrepor uma forte predisposição interna ou atração
externa e adaptar-se a situações conflituosas (Diamond, 2013).
Metodologia
Participaram do estudo 60 meninos e meninas entre 9 e 11 anos estudantes do
ensino fundamental de escola pública do DF (CAIC, Areal/DF), somente após a
assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos pais e/ou
responsáveis (aprovação do comitê de ética em pesquisa UCB: 902.836/2014).
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As avaliações pré e pós intervenção foram conduzidas no turno vespertino, na
escola e no Laboratório de Estudos em Educação Física e Saúde da Universidade Católica
de Brasília (LEEFS-UCB) e as aulas com brincadeiras ativas foram ministradas na própria
escola durante o período de aula.
Os dados de antropometria foram obtidos por meio da massa corporal (kg) em uma
balança eletrônica (Tech 05, China), estatura (m) por estadiômetro (cm – ES 2040 Sanny), porcentagem de gordura (%G) estimada a partir das equações propostas por
Slaughter (1988), após mensuração das dobras cutâneas, tricipital e subescapular (mm)
por meio de adipômetro (Lange Skinfold Caliper, Califórnia) . E ainda, avaliou-se a
maturação sexual através da prancha de Tanner (1962), e o nível de atividade física por
meio do Questionário de Estilo de Vida modificado (Barros, 2003).
Após as coletas pré-intervenção, as crianças foram distribuídas em Grupo Controle
(GC) que permaneceu com suas atividades pré estabelecidas pelo projeto pedagógico da
escola (92,4 ± 8,9bpm); e Grupo Brincadeira (GBRI) que participou de aulas de
Matemática e Português, conforme o currículo escolar, mas ainda com incorporação de
brincadeiras e jogos pedagógicos de maneira ativa. Cada aula, com brincadeiras ativas,
teve a intensidade mensurada por meio de frequencímetro (Polar® FT1) para aferir a
frequência cardíaca (FC) durante as intervenções (172,8±16,31bpm). Essas aulas foram
conduzidas pela própria pesquisadora, e esse grupo participou de duas aulas de Educação
Física por semana com duração de 60min cada. Os conteúdos incorporados (4ºano do
ensino fundamental) relativos à disciplina de Português foram de leitura e interpretação
de texto, separação silábica, sílaba tônica, oxítona, paroxítona e proparoxítona; e de
Matemática foram referentes à soma, subtração, divisão, multiplicação, tabuada,
resolução de problemas matemáticos e números decimais. Além dos conteúdos das
disciplinas mencionadas foram trabalhados os seguintes conteúdos da Educação Física:
habilidades básicas (habilidades de equilíbrio, locomoção e manipulativas); e ainda,
funções psicomotoras (coordenação motora ampla, coordenação motora fina, lateralidade,
organização espaço-temporal, esquema corporal, ritmo e equilíbrio).
Nos momentos pré e pós, o teste de desempenho escolar (TDE, 30 a 40min de
duração) (Stein, 2007), foi aplicado para avaliar as capacidades de escrita (escrita do
próprio nome e de palavras isoladas, sob a forma de ditado), aritmética (solução oral de
problemas e cálculo de operações aritméticas por escrito) e leitura (reconhecimento de
palavras isoladas do contexto). Para a pontuação no teste foi aplicada uma tabela de
classificação que apresenta os níveis superior, médio e inferior para cada série escolar e
idade da criança.
O teste de Stroop (Stroop, 1935) Go/NoGo foi utilizado para avaliação da atenção
seletiva. Os participantes foram posicionados em frente a um monitor de computador com
a cabeça apoiada em um apoiador de queixo/testa aproximadamente a 57cm da tela, e
um microcomputador foi programado para a apresentação dos estímulos com o programa
E-Prime v2.0 (Ferramentas de Software Psychological Inc.).
Os estímulos foram compostos por uma barra retangular contendo uma cor em seu
interior, e uma palavra referente a uma cor com uma cor no interior se suas letras
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(palavra de cor colorida), que apresentavam combinações congruentes (coerentes,
correspondentes) ou incongruentes (que apresenta contradições) (Figura 1).

Figura 1. Condições congruente e incongruente Go do teste de Stroop.
Cada ensaio foi iniciado com uma tela em branco, seguida por um ponto de fixação
(um círculo vazio) apresentado durante 1000 a 1200ms. Em seguida, os dois estímulos
apareciam simultaneamente: a barra retangular colorida e o estímulo Stroop abaixo do
ponto de fixação. As crianças foram instruídas a combinar a cor da barra retangular com o
significado da palavra (ignorando a cor do interior da palavra) e, caso fossem iguais,
deveriam apertar a tecla 1. Caso fossem diferentes, as crianças não deveriam apertar tecla
alguma (teste tipo Go/No-Go), sendo que a maior parte dos ensaios é do tipo Go (80%).
Os testes No-Go tinham o objetivo de estimular a criança a se manter atenta na tarefa. O
teste foi composto por três blocos de 55 ensaios cada, e intervalo de 1min entre eles.
Antes do início do teste a criança foi instruída a realizar um treino, que foi exatamente
igual ao procedimento do teste, com exceção de que aparecia o feedback das respostas,
este treino foi utilizado como familiarização da tarefa (Caldas et. al., 2012).
A normalidade e a homogeneidade das variâncias foram verificadas pelo teste de
Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. Os dados descritivos foram apresentados em
média e desvio padrão. Teste t não-pareado ou teste U de Mann-Whitney foi usado na
comparação das variáveis de caracterização da amostra. ANCOVA paramétrica ou ANCOVA
não-paramétrica de Quade, foram usadas para comparações entre os momentos pré e pós
intervenção bem como entre os grupos. O nível de significância adotado foi de p < 0,05.
Os procedimentos estatísticos foram realizados com auxílio do SPSS for Win/v.22.0
(Chicago, IL, USA).
Resultados
A Tabela 1 apresenta os dados de caracterização da amostra. A idade cronológica,
maturação sexual (pré púberes) e nível de atividade física não diferiram entre os grupos
brincadeira e controle, assim como, não foi observada nenhuma diferença entre as
variáveis antropométricas e de composição corporal entre os grupos.
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Tabela 1. Caracterização da amostra Brincadeira (n = 39) e C ontrole

(n = 21).

Brincadeira

Controle

p

Meninos/Meninas (n)

18/21

9/12

Idade (anos)

9,7 ± 1,0

9,9 ± 0,8

0,432

Pelos pubianos (score)

1,6 ± 0,6

1,7 ± 0,5

0,886

Genitália maturidade (score)

1,8 ± 0,5

2,0 0,4

0,168

Nível de Atividade Física (METs/dia)

154,7 ± 49,1

160,9 ± 53,5

0,685

Estatura (m)

1,38 ± 0,2

1,37 ± 0,1

0,295

Massa Corporal (kg)

31,6 ± 6,2

30,3 ± 5,1

0,389

Índice de Masssa Corporal (kg/m2)

16,6 ± 2,9

16,0 ± 2,2

0,537

Percentual de Gordura (%)
17,9 ± 7,7
17,1 ± 8,3
Valores apresentados em média ± desvio padrão.

0,846

A Tabela 2 apresenta as variáveis cognitivas, com relação ao desempenho escolar
ambos os grupos obtiveram valores esperados para a idade, porém na classificação para a
série escolar as crianças foram classificadas com desempenho total considerado inferior.
Nas comparações do desempenho escolar o GBRI apresentou melhor escore na
capacidade de leitura [F(1,49)=4,6 p=0,038] em relação ao controle. No Teste de Stroop, o
tempo de reação não apresentou diferenças significativas entre os grupos. Porém GBRI
errou menos que CON no pós teste da etapa congruente [F (1,58)=5,2 p=0,034], e ainda
apresentou diferença entre o pré teste na etapa incongruente [F (1,58)=3,7 p=0,014].
Tabela 2. Desempenho Escolar e Controle Inibitório, brincadeira (n = 39) e controle (n = 21).
Brincadeira
pré

pré

Controle
pós

p
Desempenho
Escolar (pts)
Escrita
19,7 ± 7,1
20,9 ± 7,9
18,2 ± 7,5
21,6 ± 5,4
0,099
Aritmética
13,6 ± 3,1
15,6 ± 3,3
12,8 ± 3,8
13,7 ± 3,3
0,075
Leitura
63,9 ± 5,6
65,2 ±4,9*
64,6 ± 4,7
64,8 ± 3,0
0,038
Total
97,2 ± 13,4
101,7 ± 13,9
95,7 ± 12,8
100,1 ± 9,7
0,644
Tempo de
Reação (ms)
Congruente
798,5 ± 103,6
786,3 ± 85,9
802,8 ± 121,1
784,3 ± 145,9
0,842
Incongruente
962,33 ± 118,56
892,3 ± 95,58
952,1 ± 141,3
874,6 ± 168,3
0,744
Percentual de
Erros (%)
Congruente
5,3 ± 3,7
4,8 ± 4,3*
5,9 ± 5,6
8,9 ± 9,5
0,034
Incongruente
10,5 ± 5,1
8,6 ± 5,8#
13,2 ± 11,4
8,2 ± 5,5
0,014
#
Valores apresentados em média ± desvio padrão. *p>0,05 em relação ao pós teste do CON; diferença em
relação ao pré do GBRIN. Pts – pontos; ms – milissegundos.
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Discussão
Os principais achados do presente estudo sugerem que um projeto de educação
física durante o turno escolar pode melhorar aspectos como a capacidade de leitura e
controle inibitório em crianças, o que pode ser de grande importância para o processo de
aprendizagem do escolar.
A influência que as brincadeiras promoveram sobre a capacidade de leitura das
crianças estudadas está de acordo com estudo prévio de nosso grupo onde estudantes do
5º ano do ensino fundamental foram submetidos a uma intervenção de três meses de
aulas de reforço, no contra turno, (português e matemática) com brincadeiras sedentárias
e brincadeiras ativas, foi observada melhora significativa na leitura e ainda no
desempenho escolar geral para a intervenção ativa (Brito et al., 2017). O nosso diferencial
se concentra no fato de que as aulas foram realizadas durante o turno escolar e não no
contra turno como o referido estudo.
O desenvolvimento das habilidades do controle inibitório durante a infância, facilita a
reflexão e a aprendizagem (Diamond, 2013), e os resultados desse estudo mostraram que
apenas 120min por semana com atividades educativas e ativas de intensidade moderada
seria possível otimizar o desempenho da leitura e otimizar o controle inibitório em
crianças, além de utilizar uma prática pedagógica eficiente na produção de resultados na
aprendizagem escolar de modo geral.
O presente estudo foi pioneiro em apresentar uma intervenção durante o horário da
aula mesclando o ensino do português e da matemática com atividades ativas de
intensidade moderada, no ensino fundamental público. Alguns projetos realizados em
outros países (Whitt-Glover & Porte, 2013) incluíram a utilização de atividades não
necessariamente ativas e nem sempre relacionadas ao conteúdo escolar, o principal
objetivo era aumentar o nível de atividade física semanal e usufruir também de benefícios
cognitivos.
Conclusão
Em conclusão, um programa de curto prazo de educação física interdisciplinar pode
melhorar a capacidade de leitura e o controle inibitório em crianças. A união de
abordagens lúdicas e multidisciplinares pode exercer importante influência na promoção
da educação integral de crianças.
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Efeito agudo de diferentes protocolos de exercício resistido no desempenho da
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Resumo
A busca por estímulos ótimos visando maior aproveitamento nas adaptações com o
treinamento de força (TF) tem levado a estudos de protocolos populares como o FST-7
(fascia stretching training). O objetivo foi comparar os efeitos agudos dos protocolos FST7, tradicional (HT) e controle (HC) em indivíduos saudáveis com experiência prévia em TF.
O protocolo foi aplicado em sete homens ativos e familiarizados em TF com idade média
de28 ± 6,4 anos, massa corporal 86,8 ± 25,9 kg e estatura 183,0 ± 7,4 cm realizaram
medidas de espessura muscular (EM), pico de torque (PT), trabalho total (TT) e índice de
fadiga (IF) do quadríceps em ação muscular concêntrica, antes e depois dos protocolos. O
protocolo HT produziu menor decréscimo no PT e TT. Todos os protocolos obtiveram
ganhos expressivos com o treinamento sobre a hiperemia, verificada pela EM do reto
femoral e perímetro da coxa. Observa-se uma tendência de maiores ganhos para EM no
HT, sendo que o mesmo diferiu para o perímetro, tendendo em maior magnitude para o
HC. O protocolo HT revelou ser superior para a manutenção da força entre as séries e no
TT, promovendo maior resposta aguda na EM.
Palavras-chave: FST-7, treinamento de força, espessura muscular, pico de torque.
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Abstract
The search for great stimulus for a greater gains in adaptations to strength training (TR)
has led to popular research methods such as FST-7 (fascia stretching training). The
objective was to compare the acute effects of FST-7 protocol, traditional hypertrophy (HT)
and hypertrophy control (HC) in healthy men with previous experience in TR. The protocol
was applied in seven active men and familiar with TR (28 ± 6.4 years, 86.8 ± 25.9 kg and
183.0 ± 7.4 cm) performed muscle thickness measurements, peak torque, total work and
quadriceps fatigue index in concentric muscle action before and after the protocols. The
HT protocol produced smaller decrease in peak torque and total work. All protocols
achieved significant gains from training on hyperemia, verified by the thickness of the
rectus femoris muscle and thigh circumference. There has been a trend for higher gains in
muscle thickness HT of which differ for the same circumference, tending greater for HC.
The HT was found to be superior for maintaining strength between series and the total
work by promoting greater acute response in muscle thickness.
Keywords: FST-7, strength training, muscle thickness, peak torque
Efeito agudo de diferentes protocolos de exercício resistido no desempenho da
força e espessura muscular em homens saudáveis
Introdução
O American College of Sports Medicine(1) recomenda para a maioria dos adultos
que, para obter bons níveis de aptidão física e saúde, um programa de treinamento físico
deve incluir exercícios de força, flexibilidade, cardiovasculares e neuromotores, além das
atividades da vida diária. O treinamento de força (TF) quando incluído em um programa
de atividade física além proporcionar aumento da força, hipertrofia, potência e resistência
muscular(1), (2) pode auxiliar na manutenção da composição corporal e diminuir os
fatores de risco associados aos problemas coronarianos (3), sendo recomendado por
diversas normativas de saúde como uma estratégia não medicamentosa de tratamento
e/ou prevenção de diversas doenças como obesidade, hipertensão, diabetes mellitus e
doença arterial coronariana (3), (4), (5). Além disso, a força muscular é um preditor
independente de mortalidade(6).
O TF consiste em trabalhos musculares alternados com intervalos de recuperação
(IR), esta pode ser uma simples forma para descrever o treinamento com pesos(7). Sua
utilização e popularização ganha força à medida que surgem pesquisas validando sua
eficácia nas mais diferentes condições e heterogeneidade dos indivíduos. Assim, a forma
em que é empregado relaciona-se, por exemplo, ao número de repetições, carga aplicada,
periodicidade, ângulo de flexão da articulação e velocidade na qual se utilizam do
incremento, darão a característica e sinalizará qual adaptação espera-se que ocorra(8).
O músculo é considerado um órgão secretor, isto é, no processo de contração gera
feedbacks negativos tanto de formas específicas quanto gerais(9). Entre algumas
adaptações crônicas esperadas estão a hipertrofia e o aumento da força, nem sempre
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congruentes, mas correspondentes ao treinamento. A adaptação hipertrófica ocorre
proveniente a uma resposta de sobrecarga mecânica(10).Esta sobrecarga gera uma
adaptação, as fibras musculares impostas a um trabalho de alta intensidade são
danificadas em suas estruturas, desencadeiam um processo inflamatório, levando a
ressíntese de tecido muscular. Outro processo inclui uma maior proporção de sobrecarga
metabólica, por exemplo, o acúmulo de lactato e H +. A sobrecarga metabólica é um efeito
agudo proveniente ao esforço físico. Este acúmulo de subprodutos metabólitos como o
lactato, combinados com alteração de H + e a concentração deficiente de ATP pode
produzir algum dano muscular e consequente aumento na liberação de hormônios
anabólicos tais como o GH(5).
Existe correspondência quanto às características do treinamento, por exemplo, em
esforços máximos e cumulativos, respectivamente repetições intensas por séries
consecutivas haverá um decréscimo no desempenho(6). Então, períodos mais longos de
recuperação são necessários, mesmo se tratando de indivíduos treinados, a intervalos
entre dois a três minutos(7). Como a fadiga é cumulativa, esta ganha um fator
determinante para a interrupção da ação muscular, e não havendo uma recuperação
suficiente de vias metabólicas o desempenho decai drasticamente(4).
A área de secção transversa de um músculo é um parâmetro para a massa
muscular que está relacionada com a força e pode ser um indicador de adaptações
hipertróficas(8). A medida de área muscular ou espessura muscular (EM) pode ser
analisada por aparelho de ultrassom (US) que facilmente mede a distância entre duas
fáscias, e/ou entre a fáscia e uma borda óssea(9). Então este tipo de medida tanto pode
demonstrar uma correlação de como o músculo se encontra, bem como pode indicar o
efeito agudo de um treino. Este equipamento é de fácil acessibilidade pelo baixo custo
comparado às demais técnicas de análise por imagem como à tomografia
computadorizada e ressonância magnética(10). Comparativamente ao padrão ouro
(tomografia computadorizada), o US mostrou-se um protocolo válido e confiável na
avaliação do diâmetro e volume muscular para o reto femoral(11).
As adaptações agudas em relação a um estímulo do TF serão dependentes das
suas variáveis como carga aplicada, velocidade de execução, IR e tempo sob tensão(5).
Entre essas variáveis o último parece representar um importante estímulo para a força e
hipertrofia(4). No entanto, em estímulos máximos nem sempre será factível sua
manutenção entre as séries, e justaposto que dentro do TF tenta-se um estímulo máximo
pelo maior tempo de trabalho muscular.
É notória a busca de estímulos por maior aproveitamento nas adaptações com o TF, tanto
no âmbito científico quanto na aplicação prática, em que existe um questionamento
quanto à utilização do alongamento nos IR(12). Pois esta seria uma possibilidade de
ofertar um tempo sob tensão dentro do IR, exigir uma extra tensão da fibra muscular com
o distanciamento de sua origem da inserção e promovendo restrição parcial de fluxo
sanguíneo(13). Protocolo este conhecido no campo científico como ”inter-set
stretching”(1), e na prática profissional existem treinadores que o denominam de FST-7
(fascia stretching training). Contudo, este estudo tem como objetivo comparar os efeitos
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agudos dos protocolos FST-7, HT e Controle (HC) em indivíduos saudáveis com
experiência prévia em TR.
Métodos

Amostra
A amostra foi composta por sete homens ativos e familiarizados em TF com idade
média de 28 ± 6,4 anos, massa corporal 86,8 ± 25,9 kg e estatura 183,0 ± 7,4 cm.

Ultrassom
Medida da circunferência: deitado em decúbito dorsal, registou-se o perímetro da
coxa direita a 50% do comprimento entre a espinha ilíaca e a borda superior da patela.
Para a imagem de US o probe foi posicionado a 20% do comprimento da coxa direita,
marcando-se no ponto proximal a partir da patela para medida da EM do reto femoral. O
aparelho de US - ULTRA VISION FLIP, modelo BF (Philips-VMI, Lagoa Santa, MG). A EM
expressa (mm) foi obtida através da imagem no mesmo aparelho, marcando-se os pontos
entre a borda inferior da fáscia do músculo reto femoral e a borda superior do fêmur.

Isocinético
O PT e TT do quadríceps em ação muscular concêntrica foi obtido pelo
equipamento isocinético BIODEX SYSTEM 3 ( Biodex Medical Systems, Inc. Shirley, New
York). O mesmo voluntário realizou os três protocolos, sendo cada um com 7 séries de 10
repetições em um protocolo de extensão do joelho direito concêntrico/concêntrico a 60°/s
e 300°/s , com intervalo mínimo de 72 horas entre eles. Os protocolos diferiram quanto ao
IR entre as séries e realização de alongamento em: a) FST-7: após cada série, o
alongamento do quadríceps femoral ocorreu em 20 segundos durante IR de 40 segundos;
b) Controle (HC): IR passivo por 40 segundos permanecendo no próprio equipamento; e
c) Tradicional (HT): IR passivo por 120 segundos no equipamento. O índice de fadiga (IF)
foi obtido pela subtração da força produzida na última repetição do PT pela primeira
repetição e o TT, pela soma de todas as séries e expresso em joules (J) ao final do
protocolo.
Resultados e discussão
O HT produziu um menor decréscimo no PT e TT em consequência do maior IR
expressando um maior volume total de treino, já que os avaliados conseguiram manter
maiores valores de PT mesmo com o decorrer das 7 séries (Gráficos 1 e 2).
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FST-7: Fascia Stretching Training; HC: Controle; HT: Tradicional
TABELA 1: Perimetria e espessura muscular entre os protocolos.
Pré
FST-7
HC
HT

Pós

Δ%

P
EM
P

59,8 ± 9,4
31,1 ± 7,3
59,7 ± 9,1

61,5 ± 8,5
38,5 ± 8,4
62,0 ± 9,5

3,1 ± 2,5
25,2 ± 14,6
3,9 ± 1,6

EM
P

31,5 ± 8,1
59,9 ± 9,4

38,7 ± 7,8
61,3 ± 9,2

25,1 ± 12,8
2,5 ± 1,1

EM

29,0 ± 6,4

38,8 ± 8,9

34,1 ± 10,8

FST-7: Fascia Stretching Training; HC: Controle; HT: Tradicional; P: Perímetro em cm; EM: Espessura Muscular
em mm; Δ%: Percentual da variação entre os momentos pré e pós-treino.

Quanto maior o TT, maior é a demanda energética despendida e maior será a tensão
imposta na fibra muscular (Gráfico3). Estes fatores são relevantes no desenvolvimento de
força e hipertrofia (5), (3), (2).

Todos os protocolos obtiveram ganhos expressivos com o treinamento sobre a
hiperemia, verificada pela EM do reto femoral e perímetro da coxa (Tabela 1). Observa-se
uma tendência de maiores ganhos para EM no HT, sendo que o mesmo diferiu para o
perímetro, tendendo em maior magnitude para o HC.
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É interessante notar que os ganhos de hiperemia que se esperavam superiores para
os protocolos HC e FST-7 não ocorreram mesmo com um menor intervalo IR. Uma
hipótese é que os protocolos constituíram de esforços máximos na velocidade de 60º/s,
independente do IR que o voluntário fizesse, todas as séries subsequentes seriam
máximas novamente.
O TF em esforços máximos para uma faixa de repetições de 08 a 12 e maior IR é
popularmente conhecido como um forte estímulo tensional sobre a fibra muscular, mas
com um impacto metabólico proporcionalmente menor. Os resultados deste estudo
mostram respostas semelhantes, e discretamente mais significativas para o HT na
hiperemia. Talvez por se tratarem do mesmo número de repetições em todos os
protocolos não puderam ser visualizadas diferenças, mesmo com IR tão distintos. O
isocinético permite que a ação muscular seja de máxima intensidade por todo arco de
movimento. E esforços máximos exigem uma recuperação satisfatória, ou
indubitavelmente a fadiga prejudicará o desempenho(14). Como os protocolos HC e FST-7
desenvolveram um menor trabalho, este achado pode ser debitado na fadiga, já que um
músculo fatigado perde sua capacidade de gerar trabalho.
No estudo de Souza e col.(15) também se utilizaram alongamentos isométricos para
os músculos de extensão de joelho em que foram medidos o PT e a máxima taxa de
desenvolvimento de força, porém os achados não coincidiram com a hipótese inicial dos
autores, onde o alongamento estático não prejudicou o PT e a taxa de desenvolvimento
de força. Diferentemente dos nossos resultados, no qual o protocolo FST-7 produziu um
menor TT em relação ao HC e HT. Mas algumas ressalvas precisam ser feitas, pois os
alongamentos foram realizados em momentos distintos naquele estudo(15), apesar de
constituírem um tempo total maior (10min) comparado ao nosso protocolo (2min /20s),
que representa o tempo total nas 7 séries do FST-7. E isso pode ter representado uma
grande diferença, já que no FST-7 espera-se que o alongamento exerça uma tensão
adicional na fibra muscular e restrição parcial de fluxo sanguíneo. Sendo assim uma das
ressalvas pelo estudo supracitado é que (15) a diminuição do drive neural e consequente
baixa da força (ie.PT) em detrimento também da diminuição do stiffness do complexo
tensão-aponeurose pode ter afetado o protocolo FST-7.
Já para o estudo de Salles e col.(16) foram demonstradas diminuições na produção
de força em protocolo ajustado para cargas de 8 RM, utilizando exercícios isoinerciais para
indivíduos ativos no TF. O que corrobora com os achados deste protocolo experimental.
Apesar de se distinguirem quanto ao tipo de exercícios analisados, nosso estudo analisou
somente os músculos extensores do joelho, enquanto(16) verificaram o agachamento e o
supino reto em barra livre, e tipo de incremento de carga, isoinercial e isocinético
respectivamente. A diminuição do desempenho de força para repetições máximas, com e
sem alongamento com e sem restrição de fluxo sanguíneo é documentado, e no que tange
as adaptações hipertróficas parece não prejudicar as adaptações agudas e crônicas(17).
Alguns fatores que não permitiram resultados mais consistentes que merecem ser
citados referem-se à heterogeneidade da amostra por serem constituídos de massa
corporal muito amplas (86,8 ± 25,87 kg), sem análise da composição corporal e número
limitado da amostra que não permite fazer uma análise estatística adequada. Tendo sido
adotado como critério de inclusão apenas o gênero e a experiência com o TF. Portanto,
estes fatores podem ter influenciado o desempenho em relação aos valores de PT e TT
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entre os protocolos. Outro ponto é que as análises foram realizadas de forma aguda,
tendo os voluntários realizados cada protocolo uma única vez, logo as adaptações que
poderiam ocorrer de forma crônica, como o efeito da familiarização não puderam ser
observadas sobre os estímulos de menor tempo de IR e consequente melhora no
desempenho.
Desta forma, para estes voluntários e com esta duração de análise, o protocolo HT
mostrou-se superior nas análises de IF para o PT e TT. O perímetro não diferiu entre os
três protocolos, mas para o diâmetro muscular o HT também obteve maiores índices. O IR
passivo de 120 segundos é uma boa estratégia para manutenção do TT de treino, com
boas respostas na manutenção da força e respostas de hiperemia.
Conclusão
Os 3 protocolos analisados demonstraram indícios de efetividade para adaptações
hipertróficas agudas em parâmetros de perímetro da coxa e EM do reto femoral, mesmo
que o HC e FST-7 possuam maiores quedas no PT e TT em comparação ao HT. Desta
forma, o HT demonstrou ser superior para a manutenção da força entre as séries e no TT,
promovendo maior resposta na EM para esta amostra analisada.
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Resumo
Devido ao aumento da qualificação dos profissionais da área de Educação Física e da produção
científica destes o mercado de trabalho tornou-se mais exigente em suas contratações, levando
isto em consideração este estudo teve como objetivo avaliar a percepção de professores e alunos
formandos da Universidade de Brasília acerca da capacidade destes inserirem-se no mercado de
trabalho após a conclusão do curso e estes dados foram também comparados aos de um estudo
semelhante realizado em 2010. Foram aplicados questionários à amostra e em seguida os dados
foram analisados em forma de percentual, comparando os grupos. O estudo mostrou q a visão
atual de professores e alunos é semelhante, houve algumas diferenças entre o estudo de 2010 e o
de 2016 e foi detectada uma baixa motivação dos alunos para atuarem na área após sua
formação, em especial os alunos do curso de bacharelado.
Palavras-chave: Currículo, Mercado de Trabalho, Educação Física.
Abstract
Due to the increase in the qualification of the professionals in the area of Physical Education and
the scientific production of these the labor market became more demanding in its hiring, taking
this into consideration this study had the objective to evaluate the perception of professors and
students graduated from the University of Brasilia about their ability to enter the labor market
after graduation, and these data were also compared to a similar study conducted in 2010.
Questionnaires were applied to the sample and then the data were analyzed as a percentage,
comparing The groups. The study showed that the current view of teachers and students is
similar, there were some differences between the study of 2010 and the one of 2016 and it was
detected a low motivation of the students to work in the area after their formation, especially the
students of the baccalaureate course.
Keywords: Curriculum, Labor Market, Physical Education.
1 Graduada em Educação Física – Universidade de Brasília - UnB
2 Doutor em Saúde pela Universidade de Brasília, docente da Faculdade de Educação Física da
Universidade de Brasília e coordenador do Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte –
GESPORTE – UnB.
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Percepção dos formandos e docentes sobre a capacidade de inserção no mercado
de trabalho após a graduação em Educação Física pela Universidade de Brasília
Introdução
As transformações no mundo do trabalho têm refletido em mudanças na
configuração do conjunto da vida individual, social e cultural. A competitividade e a
produtividade se tornaram paradigmas no mundo da produção e do trabalho tornando a
tecnologia e o conhecimento científico, essenciais. Portanto, a qualificação dos recursos
humanos e a qualidade dos conhecimentos produzidos são essenciais (ANTUNES, 2007).
O campo da Educação Física é relativamente novo quando comparado às outras áreas de
maior tradição, sendo assim é esperado que possua um acervo reduzido de produção
científica específica, porém. Assim esse aumento de publicações também está presente na
Faculdade de Educação Física da Universidade de brasília e junto com a maior produção
científica também está presente uma maior qualificação dos docentes, um exemplo isso é
no ano de 2004 haviam apenas 16 doutores lecionando no curso (AZEVÊDO, 2004)
atualmente o número de professores doutores aumentou de forma notável e gira em torno
de 40, o número total destes também foi elevado, mas isto não tira o mérito do
crescimento da qualificação.
As transformações no mundo do trabalho têm refletido em mudanças na
configuração do conjunto da vida individual, social e cultural. A competitividade e a
produtividade se tornaram paradigmas no mundo da produção e do trabalho tornando a
tecnologia e o conhecimento científico, essenciais. Portanto, a qualificação dos recursos
humanos e a qualidade dos conhecimentos produzidos são essenciais (ANTUNES, 2007). O
campo da Educação Física é relativamente novo quando comparado às outras áreas de
maior tradição, sendo assim é esperado que possua um acervo reduzido de produção
científica específica, porém. Assim esse aumento de publicações também está presente na
Faculdade de Educação Física da Universidade de brasília e junto com a maior produção
científica também está presente uma maior qualificação dos docentes, um exemplo isso é
no ano de 2004 haviam apenas 16 doutores lecionando no curso (AZEVÊDO, 2004)
atualmente o número de professores doutores aumentou de forma notável e gira em torno
de 40, o número total destes também foi elevado, mas isto não tira o mérito do
crescimento da qualificação.
Objetivos do Estudo
• Verificar a atual percepção dos professores e alunos formando acerca da
capacidade destes entrarem no mercado de trabalho.
• Comparar os resultados atuais com os obtidos no estudo realizado por André
Pontes a 6 anos.
• Verificar se há diferenças significativas em algumas das variáveis se comparados os
resultados dos alunos de licenciatura para os do bacharelado.
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Revisão de Literatura
A preparação profissional em Educação Física passou por mudanças profundas. Há
10 anos os cursos de Licenciatura em Educação Física formavam profissionais para atuar
no ensino formal e, além disso, aparentemente também davam conta de preencher as
lacunas existentes na área e que não faziam parte do contexto escolar. Hoje encontramos
uma realidade um pouco modificada, em parte graças aos novos conhecimentos
produzidos e discutidos, em parte fruto das novas exigências do mercado (GHILARDI,
1998).
Portanto estas exigências devem ser supridas, pelo menos em parte, na formação
dos futuros profissionais, segundo Meghnagi (1998), a dialética entre competências
possuídas e mudanças requeridas é constante e somente a diminuição entre elas pode
gerar novas sínteses de conhecimentos adequados para impedir uma provável exclusão
do mercado de trabalho.
E os meios em que essa qualificação pode ser adquirida na graduação é através de
estágios curriculares e os projetos de extensão, estes são instrumentos de interação entre
os conteúdos transmitidos na graduação e as experiências e conhecimentos adquiridos da
observação e participação em situações reais de trabalho. São instrumentos privilegiados
para que o futuro profissional se identifique com a área em que irá atuar (ANTUNES,
2007). A Universidade de Brasília oferece diversos estágios, projetos de pesquisa e de
extensão, além da possibilidade da atuação como monitor nas matérias em que o aluno
se destacou, o que permite um conhecimento maior e até um aprofundamento nas
vertentes de saúde, esporte, gestão e lazer, porém de todas estas opções apenas o
estágio é classificado como obrigatório para a conclusão do curso, o que leva a
participação nestes projetos depender da iniciativa e do interesse do próprio aluno.
Materiais e Métodos
A amostra foi composta por 21 professores do curso de Educação Física da
Universidade de Brasília, sendo 17 professores do quadro, com uma média de idade de
45,25 anos.
E 36 alunos do curso de Educação Física da Universidade de Brasília que cursam 8º,
9º ou 10º semestre do currículo novo, sendo excluídos aqueles que realizaram
trancamento geral da matrícula ou realizaram algum intercâmbio, destes 20 eram do
curso de bacharelado e 16 do curso de licenciatura, 25 do sexo masculino e 11 do sexo
feminino.
Para a coleta de dados foram utilizados dois questionários semiabertos, um para os
professores e outro para os alunos, nos questionários estarão presentes questões de
múltipla escolha onde o respondente deve marcar a opção na qual identifica melhor seu
ponto de vista, algumas questões possibilitam mais de uma resposta marcada, o que está
explicitado no enunciado da questão.
Os questionários foram aplicados inicialmente na Faculdade de Educação Física e no
Centro Olímpico de forma presencial, posteriormente os mesmos questionários foram
aplicados virtualmente para a mesma amostra através de e-mails dado que os alunos
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destes semestres tendem a não passar a maior parte do tempo na faculdade, no final do
curso realizam os estágios e os trabalhos de conclusão de curso e os professores também
possuem um tempo muito disputado.
Resultados e Discussão
Tabela 1 - Você concorda que o curso de Educação Física da UnB oferece:
Você concorda que o curso de Educação Física da UnB oferece
Prof
Alunos

Bach

Lic

Uma excelente base teórico-prática

2,52

2,78

5

0

Uma boa base teórico-prática

33,33

69,44

60

81,25

Uma base teórico-prática razoável

33,33

25

35

12,50

Uma base teórico-prática ruim

14,29

2,78

0

6,25

0

0

0

0

9,52

0

0

0

Uma péssima base teórico-prática
Outra resposta

Acerca da base teórico-prática do curso os professores possuíram uma opinião
dividida principalmente em “Uma boa base” e “Uma base razoável”, diferente dos alunos
que 69,44% consideram uma boa base teórico-prática e a segunda opção mais votada
(“uma razoável base teórico-prática) contou com 25% das respostas.
Houve certa diferença entre os alunos, mais alunos da licenciatura (21,25% a mais)
consideraram essa base do curso boa e em relação a segunda opção mais selecionada
ambas foram “Uma razoável base teórico-prática” com um volume maior de respondentes
do bacharelado.

Tabela 2 - O que poderá fazer com que o formando não siga na área de Educação Física após a
formatura?
O que poderá fazer com que o formando não atue na área após a
Prof
Alunos
Bach
Lic
formatura?
Baixo salário no mercado de trabalho

42,86

69,44

75

62,5

Falta de interesse na área

23,81

16,67

20

12,5

Falta de preparação profissional

14,29

11,11

15

6,25

Outra resposta

14,29

22,22

20

25

Não sei

4,76

11,11

5

18,75
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O baixo salário no mercado de trabalho foi o motivo principal que faria com que os
estudantes não seguissem na área de atuação do curso e esta foi uma das questões em
que era possível marcar mais de uma resposta, o percentual foi feito em relação ao
número de sujeitos, nos números brutos 25 dos 36 estudantes selecionaram a primeira
opção como resposta, o que demonstra um alto nível de preocupação com seu salário
futuramente e que este é um curso pouco atrativo pela sua remuneração. Grande parte
dos alunos também escolheu “Outra opção” afirmando que atuaria em outra área se
passasse em um concurso público, que geralmente possui salários iniciais altos.
Os alunos do bacharelado demonstram estar mais preocupados com a remuneração
salarial e cerca de 20% deste grupo afirma ter falta de interesse na área contra 12,5%
dos alunos da licenciatura. Um número expressivo dos alunos da licenciatura não soube
opinar sobre esta questão, cerca de 18,75%.

Os professores continuam considerando o baixo salário como motivo principal do
abandono da área de atuação pelos discentes, mas o que mudou de forma relevante foi o
aumento dos professores que consideram a falta de preparação um dos motivos para que
isto ocorra, mesmo sendo o menor percentual em 2010 nenhum dos professores havia
marcado esta opção. Para os alunos o receio de um baixo salário depois de formado
continuou como motivo principal e aumentou em 10% em relação aos resultados
anteriores, além de um aumento nos alunos com falta de interesse e preparação na área,
lembrando que esta questão permitia mais de uma resposta.
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Tabela 3 - Como você classificaria a sua motivação de trabalhar como um profissional de
Educação Física ?
Como você classificaria sua motivação para trabalhar como profissional de
Educação Física?

Alunos

Bach

Lic

Muito motivado

25,71

26,32

25

Bem motivado

28,57

21,05

37,5

Pouco motivado

31,43

36,84

25

Sem motivação

14,29

15,79

12,5

Outra resposta

0

0

0

Não sei

0

0

0

E nesta questão vemos que pouco mais de 50% dos alunos se considera bem ou
muito motivado para atuar na área após sua formatura, e infelizmente 14,29% dos alunos
se consideram sem motivação para trabalhar neste campo.
Mais da metade dos alunos do bacharelado se considera pouco motivado ou sem
motivação para trabalhar na área e esse percentual nos formandos de licenciatura chega a
37,5%, uma das causas que pode explicar essa baixa motivação dos alunos é que vários
entram para o curso apenas para conseguir um diploma e poder prestar concurso de nível
superior que é uma das práticas corriqueiras principalmente na cidade de Brasília.
O número de alunos pouco motivados diminuiu em mais de 10% mas o número
destes que se considerou sem motivação chegou quase a 15%, opção que nem havia sido
marcada à 6 anos atrás, o percentual de alunos bem motivados caiu em torno de 5% e o
de muito motivados aumentou um pouco.
Conclusão
Professores e alunos em geral possuíram colocação de percentuais semelhantes,
mesmo que as porcentagens fossem distintas, em algumas questões os resultados foram
diferentes.
O nível de motivação dos alunos pode ser preocupante, ainda mais se os que
afirmaram estar pouco motivados ou sem motivação não forem os mesmos que procuram
terminar o curso somente para obter um certificado de nível superior. O ideal seria
encontrar uma forma de descobrir como instigar os alunos a se interessarem mais pelo
curso e incentivá-los a atuarem na área, seja através de mais projetos ou de uma
divulgação melhor destes ou mostrando como existem diversos trabalhos onde podem
exercer sua profissão com uma remuneração considerável.
Referências Bibliográficas
ANTUNES, A. C. Mercado de trabalho e educação física: aspectos da preparação
profissional. Revista de Educação, São Paulo, v. 10, n, p. 141-149, 2007.
AZEVÊDO, Paulo Henrique; BARROS, Jônatas; SUAIDEN, Samir. Administração estratégica
e gestão de unidades públicas de ensino superior: a experiência da Faculdade de

Realização:

Organização:
122

Anais do 7º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2017

Educação Física da Universidade de Brasília. Rev. Digital de Buenos Aires, Buenos
Aires, Ano 10, N 77, Outubro 2004. Disponível em <http://www.efdeportes.com/ >.
CHURCHILL JR., G.A. Marketing research: methodological foundations. Chicago: The
Dryden Press, 1987.
GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de
Administração de Empresas, Rio de Janeiro, v. 35, n. 2, p. 57-63, mar./abr., 1995.
Hallal, P.C. et al. Evolução da pesquisa epidemiológica em atividade física no Brasil:
revisão sistemática. Rev Saúde Pública, 2007.
MEGHNAGI, S. A competência profissional como tema de pesquisa. Educação e sociedade,
Campinas, v. 19, n. 64, p. 1-28, 1998.
PONTES, André Gomes. Relação entre a percepção dos docentes e dos alunos formandos
em Educação Física acerca de sua qualificação para a entrada no mercado de trabalho..
In: XVI Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, 2010, Brasília. Anais
do XVI Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, 2010.
SILVA, S. A. P. S. Formação profissional em educação física e esporte no Brasil: propostas
de mudança. Lecturas: revista digital, Buenos Aires, Ano 8, nº58, Marzo 2003.

Realização:

Organização:
123

Anais do 7º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2017

Pôsteres

Realização:

Organização:
124

Anais do 7º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2017

A importância do xadrez como ferramenta pedagógica na escola
Temática: Escola – Pôster
André Barbosa de Lima
Roberto de Nóbrega
Uniplan, Brasília, Distrito Federal, Brasil, andrelimaedf@gmail.com
Resumo
Nenhum jogo ocupa uma posição tão importante na história da humanidade quanto o
Xadrez. Não apenas na atualidade, como também durante muitos séculos, sendo um
passatempo multicultural, um dos mais antigos jogos conhecidos pela civilização,
caracterizado desde sua origem como um jogo capaz de construir grandes intelectos. Nas
últimas décadas, tem sido alvo de pesquisas para averiguar suas consequências cognitivas
e sociais no desenvolvimento humano, apresentando resultados positivos para a melhora
na resolução de problemas matemáticos, interpretação textual, memória, pensamento
lógico e crítico, observação e análise, respeito mútuo, bem como outras diversas
influências difíceis de serem calculadas de maneira quantitativa, mas que fazem grande
diferença na atitude, motivação e realização estudantil. A partir desse leque de incríveis
competências trabalhadas, que não são explicitamente ensinadas na escola pelo currículo
tradicional, é que o Xadrez tem restaurado sua força e voz como uma poderosa
ferramenta pedagógica indireta. Portanto, o objetivo do presente trabalho é investigar a
importância do Xadrez como ferramenta pedagógica na escola, visto a grande
possibilidade de se facilitar a aprendizagem dos alunos pela melhora de suas capacidades
cognitivas por meio desse jogo. Para isso, será aplicado o Teste de Coeficiente de
Inteligência (QI), segundo a Escala de Inteligência de Stanford-Binet, em alunos
praticantes e não praticantes da modalidade.
Palavras-chave: Xadrez, Ferramenta Pedagógica, Capacidades Cognitivas.
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Análise do índice de massa corporal e sua relação com a força de preensão
palmar em escolares do cem 03 de Taguatinga
Temática: Escola – Pôster
Victor Mota Baião
Vinicius Albuquerque Cunha
Wandejane Cristina Serpa de Carvalho Morais
Gean Carlos Rilve Gonçalves
Vitor de Sousa Teixeira
Wallace Muniz de Melo
Universidade Católica de Brasília, Taguatinga, Distrito Federal, Brasil
vm.baiao@hotmail.com
Resumo
Introdução: A força de preensão palmar (FPP), é altamente utilizada nas atividades do dia
a dia, mas quando prejudicada pode acarretar limitações ao indivíduo, pois faz parte de
sua função motora e serve como indicador da saúde geral do adulto. O índice de massa
corporal (IMC), definida pela Organização Mundial da Saúde (ONU), se tornou uma
medida padrão para analisar o estado nutricional de indivíduos, sendo de imprescindível
importância para o diagnóstico da obesidade e subnutrição e de simples aplicação. O
objetivo deste trabalho é analisar a correlação entre o índice de massa corporal e a força
de preensão palmar em escolares do CEM 03 de Taguatinga. Materiais e Métodos: A
amostra foi composta por 120 alunos de ambos os sexos, do ensino médio, do CEM 03 de
Taguatinga com idade entre 15 e 20 anos. Para a quantificação da força de preensão
palmar foi utilizado um dinamômetro palmar. Os voluntários tiveram três tentativas para
alcançar a maior força, mas considerou-se apenas o maior valor. O IMC foi calculado de
acordo com a equação massa corporal dividido pela altura ao quadrado, os dados foram
analisados no programa SPSS 18.0 para Windows, foram realizadas as medidas descritivas
representadas por média e desvio padrão o teste de correlação de Pearson para relacionar
as variáveis de força de preensão palmar e IMC. Resultados: na amostra geral houve
correlação positiva e fraca (r=0,24; p=0,009), para o IMC e força de preensão palmar da
mão direita, assim como para IMC e força de preensão palmar da mão esquerda (r=0,18;
p=0,05). Nos meninos observou-se correlação significativa fraca entre IMC e força de
preensão palmar da mão direita (r=0,30; p=0,14) e (r=0,30; p=0,28) para IMC e força de
preensão palmar da mão esquerda, já nas meninas apresentaram correlação significativa
fraca (r=0,39; p=0,004) apenas entre IMC e força de preensão palmar da mão direita,
sem nenhuma correlação com a mão esquerda. Conclusão: com base nos resultados,
concluímos que houve correlação positiva e fraca entre o IMC e FPP.
Palavras-Chave: Força, IMC, Escolares, Preensão Palmar.
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Tomada de decisão e conhecimento tático declarativo em situações de ataque
de centro no voleibol: comparação entre treinadores e atletas jovens
Temática: Treinamento Esportivo – Pôster
Hugo Rafael Gomes Enéas
Kevin Alves Barreto
Leonardo Miranda Sarmento
João Paulo Vieira Gomes Silva
Gabriela Amâncio Veloso
Rivanildo Constantino dos Santos
Gustavo De Conti Teixeira Costa
Centro Universitário Estácio Brasília, Taguatinga, Distrito Federal, Brasil,
hugorafaeleneas@gmail.com
Resumo
A qualidade da tomada de decisão (TD) para a resolução de situações-problemas no jogo
relaciona-se com o conhecimento tático, que pode ser subdividido segundo a linha da
psicologia cognitivista como conhecimento tático declarativo (CTD) e processual (CTP). No
presente estudo, analisou-se a TD e o CTD na modalidade voleibol. Objetivou-se comparar
a tomada de decisão e o conhecimento tático declarativo de treinadores e jovens atletas
de voleibol em situações de ataque de centro. Participaram do estudo 59 indivíduos, sendo
34 treinadores de voleibol (idade média de 32,5±9,4 anos e experiência com voleibol de
16,78±11,09 anos) e 25 atletas de voleibol (idade média de 16,9±1 anos e experiência
com voleibol de 3,72±1,17 anos). Para avaliar a qualidade da TD e o CTD foram utilizadas
as cenas de ataque de centro (AC) do Teste de Conhecimento Tático Declarativo no
Voleibol - TCTD:VB. O teste consiste de 6 cenas reais de jogos de voleibol de situações de
ataque de centro que iniciam a partir do saque adversário, perpassam pela recepção e
levantamento e interrompe-se a imagem no momento do ataque. Neste momento a tela
se apaga e o voluntário tem até três segundos para responder de forma verbal “o que
fazer?” de acordo a resposta que julgar mais adequada (considera-se a resposta sendo a
TD). Em seguida o voluntário verbaliza a justificativa da decisão tomada (considera-se as
justificativas sendo o CTD). De acordo com análise dos dados, verificou-se que na situação
de AC não foram encontradas diferenças significativas quando comparadas a TD e o CTD
entre treinadores e jovens atletas de voleibol. Sugere-se a investigação de diferentes
modelos de treinamento tático-técnico para melhora do CTD e TD de atletas de voleibol de
diferentes escalões, fazer com que o atleta pense no jogo e verbalize suas ações e, com
isso, pensar no jogo, solucionar as ações de forma mais eficaz, além de oportunizar a
avaliação e correção por parte do treinador.
Palavras-Chave: Tomada de decisão, Conhecimento Tático, Voleibol.
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Tomada de decisão e conhecimento tático declarativo em situações de ataque de
extremidade no voleibol: comparação entre treinadores e atletas jovens
Temática: Treinamento Esportivo – Pôster
Kevin Alves Barreto
Hugo Rafael Gomes Enéas
Leonardo Miranda Sarmento
João Paulo Vieira Gomes Silva
Gabriela Amâncio Veloso
Rivanildo Constantino dos Santos
Gustavo De Conti Teixeira Costa
Centro Universitário Estácio Brasília, Taguatinga, Distrito Federal, Brasil,
thekevinalves@gmail.com
Resumo
Um dos fatores que influencia a tomada de decisão (TD) dos atletas nos jogos esportivos coletivos
(JEC) é o conhecimento tático específico da modalidade. Nesse contexto, a psicologia cognitiva
divide o conhecimento tático em declarativo (CTD) e processual (CTP). O CTD é uma vivência que
fica armazenada na memória de forma a ser relembrado posteriormente de forma verbal, é o
saber “o que fazer”. Já o CTP refere-se à capacidade de executar tarefas complexas de forma
automatizada, aparentemente sem o recurso da memória, consiste no conhecimento do “como
fazer”. No presente estudo, analisou-se o CTD na modalidade voleibol. Objeivou-se comparar a
tomada de decisão e o conhecimento tático declarativo de treinadores e jovens atletas de voleibol
em situações de ataque de extremidade. Participaram do estudo 59 indivíduos, sendo 34
treinadores de voleibol (idade média de 32,5 ± 9,4 anos e experiência com voleibol de
16,78±11,09 anos) e 25 atletas de voleibol (idade média de 16,9±1 anos e experiência com
voleibol de 3,72±1,17 anos). Para avaliar a qualidade da TD e o CTD foram utilizadas as cenas de
ataque de extremidade (AE) do Teste de Conhecimento Tático Declarativo no Voleibol - TCTD:VB.
O teste consiste de 6 cenas reais de jogos de voleibol de situações de ataque de extremidade (AE)
que iniciam a partir do saque adversário, perpassam a recepção e levantamento da outra equipe e
interrompe-se a imagem no momento do ataque. Neste momento a tela se apaga e o voluntário
tem até três segundos para responder de forma verbal “o que fazer?” de acordo a resposta que
julgar mais adequada – TD. Em seguida o voluntário verbaliza as justificativas que o levar a tomar
a decisão - CTD. De acordo com análise dos dados, verificou-se que na situação de AE não foram
encontradas diferenças significativas quando comparadas a TD e o CTD entre treinadores e jovens
atletas de voleibol. Sugere-se a investigação de diferentes modelos de treinamento tático-técnico
para melhora do CTD e TD de atletas de voleibol de diferentes escalões, fazer com que o atleta
pense no jogo e verbalize suas ações e, com isso, solucionar as ações de forma mais eficaz, além
de oportunizar a avaliação e correção por parte do treinador.
Palavras-Chave: Voleibol, Cognição, Conhecimento Tático, Tomada de decisão.
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Conhecimento tático e tomada de decisão no Voleibol
Temática: Treinamento Esportivo – Pôster
Richard Xavier da Fonseca
Kevin Alves Barreto
Hugo Rafael Gomes Enéas
Rivanildo Constantino dos Santos
Gabriela Amâncio Veloso
João Paulo Vieira Gomes Silva
Gustavo De Conti Teixeira Costa
Centro Universitário Estácio Brasília, Brasília, DF, Brasil, richarddafonseca@hotmail.com
Resumo
No voleibol o comportamento cognitivo apresenta-se fortemente relacionado com as
escolhas táticas, particularmente na solicitação do atleta durante a realização das ações no
jogo. O conhecimento tático (CT) orienta a tomada de decisão (TD), que é um
componente essencial dos jogos esportivos coletivos, refletindo a competência do
participante de planejar com antecedência e influenciar as decisões dentro de uma
situação. O presente estudo objetiva analisar a tomada de decisão (TD) no voleibol e sua
relação com o conhecimento tático (declarativo e processual) e o treinamento. A amostra
foi composta por atletas e praticantes de voleibol de clubes, escolinhas e escolas de
ambos os sexos e diferentes categorias. Foi utilizado o Teste de Conhecimento Tático
Declarativo no Voleibol – TCTD:VB (COSTA et al., 2016) para avaliação da TD e CTD. O
teste consistiu de 24 cenas reais de jogos de voleibol com duração entre quatro e seis
segundos apresentadas em quatro tipos de situações: ataque de extremidade - AE (seis
cenas), ataque de central - AC (seis cenas), bloqueio - BL (seis cenas) e levantamento - LE
(seis cenas). A TD foi avaliada de acordo com a opção verbalizada escolhida pelo
voluntário para a resolução da cena e o CTD de acordo com as observações declaradas.
Para avaliação do CTP, foi realizado e filmado um jogo de 3x3 e 6x6 para posterior análise
utilizando-se o Instrumento de Avaliação do Desempenho Técnico-tático do Voleibol (IADVb) (COLET et al., 2011). O IAD-Vb é composto pelos indicadores de observação de cada
ação técnico-tática (saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio e defesa)
relacionados aos componentes do desempenho técnico-tático (eficiência, eficácia, TD e
ajustamento). Após 24 sessões de treinos, os voluntários repetirão os procedimentos para
análises comparativas da TD, CTD e CTP. Com isso, avaliaremos o conhecimento tático
(CTD e CTP) e a sua relação com a TD em diferentes categorias e níveis de experiência
dentro da modalidade voleibol. O estudo é desenvolvido pelo Grupo de Estudos em
Educação Física e Esportes – GEEFE e está em fase de coleta de dados.
Palavras-chave: Voleibol, Conhecimento Tático, Ensino-Aprendizagem-Treinamento,
Tomada de Decisão.

Realização:

Organização:
129

Anais do 7º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2017

Treinamento de força e os níveis plasmáticos de homocisteína e sua relação
com as doenças cardiovasculares: uma revisão sistemática
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
José Morais Souto Filho1
Thiago dos Santos Rosa2
Herbert Gustavo Simões3
Distrito Federal, Brasil. E-mail: morais.edpe@gmail.com

Resumo
A hipertensão arterial (HA) vem sendo apontado como principal fator de risco para
desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Os índices de indivíduos acometidos pela
HA vêm crescendo devido a fatores ambientais e fisiopatológicos como a elevação dos
níveis séricos de homocisteína (Hci). Estudos vêm demostrando à relação da
hiperhomocisteinemia com a disfunção endotelial, a proliferação do musculo liso vascular,
o aumento do estresse oxidativo e o acúmulo de dimetilarginina assimétrica. As pesquisas
envolvendo o treinamento de força, suas intensidades e os níveis de Hci são escassos e
não conclusivos. Esta revisão sistemática teve como objetivo identificar estudos que
avaliaram o efeito do treinamento de força nos níveis séricos de Hci e sua relação com os
fatores de risco de doenças cardiovasculares. Foi realizada uma busca nos bancos de
dados PubMed, Lilacs, e Scielo, utilizando como descritores os termos homocisteína e
treinamento de força. Os artigos foram obtidos na íntegra e incluídos na amostra. Em
relação à intensidade do treinamento de força dois estudos foram realizados com 75 a
80% de 1 RM, umas pesquisas realizaram com 60% de 1RM, um estudo utilizou 50 a
80% de 1 RM e uma pesquisa foi realizado com 35% de 1 RM. Esta revisão sistemática
evidenciou que o treinamento de força com intensidade de moderada a alta pode exercer
importante papel na redução dos níveis plasmáticos de Hci em indivíduos submetidos a
um programa regular de exercício de força, apesar dos mecanismos pelos quais ocorra
esta redução não está claro.
Palavras-chave: Doenças cardiovasculares, Exercício Físico, Homocisteina.

1 Mestre em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília-DF.
2 Doutorado em Educação Física pela Universidade Federal de São Paulo-SP.
3 Doutorado em Ciências Fisiológicas pela Universidade de São Carlos-SP.
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Nível de atividade física, qualidade de vida e estados de humor de docentes e
estudantes universitários e escolares do Distrito Federal
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
Richard Xavier da Fonseca
Lorena Guimarães Viana
Rodrigo Vanerson Passos Neves
Lucas Samuel Tessutti
Henrique de Oliveira Castro
Centro Universitário Estácio Brasília, Taguatinga, Distrito Federal, Brasil,
richarddafonseca@hotmail.com
Resumo
A adoção de um estilo de vida ativo é muito importante para uma vida duradoura e com qualidade,
principalmente pelos potenciais benefícios amplamente relatados na literatura, provenientes de sua prática
sistemática. A atividade física regular está associada com menor risco de mortalidade e demonstrado
melhorar uma série de fatores de risco como aptidão cardiorrespiratória, controle ponderal, colesterolemia,
insulina em jejum, doenças cardiovasculares, derrames tromboembólicos, hipertensão arterial sistêmica,
diabetes mellitus tipo II, osteoporose, obesidade, câncer do cólon, câncer de mama, além da redução dos
níveis de ansiedade, estresse e depressão, melhoras no humor, aumento do bem-estar físico e psicológico, e
disposição física e mental aumentada. Observa-se que durante o período letivo, os elevados níveis de
estresse e a redução do tempo para dedicação à prática de atividades física têm acometido tanto os
estudantes quanto os docentes, influenciando negativamente nessas populações. Com isso, o presente
estudo justifica-se pela necessidade de demonstrar a influência e a importância da atividade física para a
melhora de aspectos psicológicos e da qualidade de vida de diferentes populações ligadas ao ensino.
Objetiva-se então analisar a influência do nível de atividade física na qualidade de vida e nos estados de
humor de docentes e estudantes universitários e escolares do Distrito Federal. A amostra do presente estudo
será composta por docentes e estudantes universitários e escolares de instituições públicas e privadas do
Distrito Federal. Para determinar o nível de atividade física, será empregada a versão curta do IPAQ
(International Physical Activity Questionnaire), que classifica como ativa a pessoa que realiza atividade física
em intensidade moderada ou alta e sedentária a pessoa que não pratica nenhum tipo de atividade física ou
qualquer atividade que não atinja a intensidade moderada ou alta (IPAQ, 2005). Para análise da qualidade
de vida, será aplicado o Questionário de Qualidade de Vida WHOQOL_Bref (FLECK et al., 2000), formado por
26 questões que avaliam subjetivamente a qualidade de vida geral (02 itens), assim como em quatro
domínios: físico (7 itens), psicológico (6 itens), social (3 itens) e ambiental (8 itens). Para análise das
variações nos estados de humor será utilizada a Escala Brasileira de Humor (BRAMS), que é a versão em
língua portuguesa criada por Rohlfs et al. (2004) a partir da Escala de Humor de Brunel (BRUMS), proposta
por Terry et al. (2003). Esse questionário é composto por seis dimensões: Tensão, Depressão, Raiva, Vigor,
Fadiga e Confusão. Todos os voluntários assinarão um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas (Protocolo 060/2006). A identidade dos
voluntários será preservada e todas as informações se manterão em sigilo, onde apenas os pesquisadores
terão acesso às respostas. Durante as coletas, os voluntários gozarão de total liberdade para abandonar a
pesquisa, sem qualquer prejuízo ou inconveniência. Os três questionários serão aplicados durante um
semestre letivo (seis meses) a cada dois meses. Pretende-se, com os resultados, demonstrar a importância
de reservar um tempo para dedicação à atividade física, além de retomar a discussão da não
obrigatoriedade de aulas de Educação Física nas escolas, demonstrando seus benefícios biopsicossociais.
Palavras-chave: Atividade Física, Saúde, Qualidade de Vida, Estados de Humor.
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Análise da flexibilidade em atletas de voleibol de diferentes categorias
Temática: Treinamento Esportivo – Pôster
Ronney Jorge de Souza Raimundo
Fabrício Jácome Noronha
Lucas Samuel Tessutti
Centro Universitário Estácio Brasília, Brasília, DF, Brasil, ronney.jorge@gmail.com
Resumo
Os testes de aptidão física são meios utilizados para a elaboração de valores referencias
dentro do esporte. A flexibilidade é um componente importante da aptidão física, podendo
ser definida como a maior amplitude fisiológica de movimento para a execução de um gesto
qualquer. No voleibol, a literatura específica da área aponta a preocupação dos
pesquisadores em encontrar variáveis que possam traduzir o desempenho de alto nível. Um
perfil de desenvolvimento acima dos valores referenciais, pode ser um indicador de um
talento esportivo. Por meio do processo de avaliação é possível elaborar um perfil de
desenvolvimento do jovem atleta nas variáveis consideradas, como exemplo, a flexibilidade.
Dessa forma, o objetivo desse trabalho é analisar a flexibilidade de atletas de voleibol de
diferentes categorias. Foram avaliadas 58 atletas do sexo feminino, divididos nas seguintes
categorias: mirim - MIR (Idade = 12,6 ± 0,75, n=20); infantil - INF (Idade = 14,3 ± 0,50,
n=13); infanto-juvenil - INJ (Idade = 16,5 ± 0,50; n=18); juvenil - JUV (Idade = 18,4 ±
0,50, n=5) e sub-23 (Idade = 20,0 ± 0,00; n=2). Para a avaliação da flexibilidade foi
utilizado o Banco de Wells®. As coletas ocorreram no período da manhã, no local de
treinamento das atletas, antes do início do treino, em sala climatizada e vestimenta padrão
(uniforme de treino). Cada atleta realizou três avaliações com um intervalo de 2 minutos
entre elas, sendo considerado a melhor das três medições. Os resultados mostraram que a
média dos dados obtidos sobre a flexibilidade foi de 30,6 ± 8,10 para a categoria mirim;
35,2 ± 6,71 para a infantil; 31,6 ± 7,51 para a Infanto-juvenil; 31,0 ± 3,94 para a juvenil e
37,5 ± 6,36 para a sub-23. As análises estatísticas foram realizadas pelo programa ANOVA
para amostras não pareadas. Teste de Tukey com diferença significativa (p<0,05) entre a
categoria INF quando comparada às demais categorias. Os resultados demonstram um
ganho gradativo de flexibilidade à medida que evolui-se as categorias, o que pode ser
atribuído entre outros fatores ao maior empenho nos treinamentos, tempo de modalidade
esportiva ou mesmo mudança estrutural como ganho de força, recrutamento muscular e
extensibilidade muscular e articular. Conclui-se que o treinamento de voleibol associado ao
treinamento de flexibilidade aumenta a amplitude de movimento das atletas. Salienta-se a
importância e preocupação que os treinadores dão para o fator flexibilidade, afim de
alcançar maiores amplitudes de movimento exigidas nas diferentes situações de jogo e
evitar alguns tipos de lesões.
Palavras-Chave: Voleibol, Categorias de Base, Aptidão Física, Flexibilidade.
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Análise das capacidades de potência de membros inferiores em atletas de
diferentes categorias de base do voleibol feminino
Temática: Treinamento Esportivo – Pôster
Lucas Samuel Tessutti
Isabela Almeida Ramos
Fabrício Jácome Noronha
Ronney Jorge de Souza Raimundo
Henrique de Oliveira Castro
Centro Universitário Estácio Brasília, Brasília, DF, Brasil, prof.lucas.tessutti@gmail.com
Resumo
O processo de formação de atletas nas categorias de base requer o desenvolvimento programado
das valências motoras, cognitivas, físicas e psicológicas, respeitando o momento de
desenvolvimento biológico de cada atleta. No voleibol, o domínio motor é primordial nos primeiros
anos de prática, entretanto, com o passar do tempo, o desenvolvimento da valência física deve
ocupar um espaço importante na preparação desses atletas. Uma das capacidades determinantes
no voleibol é a potência de membros inferiores, que se expressa através dos saltos presentes no
ataque, no bloqueioe no deslocamento para defesa, recepção e coberturas. Dessa forma, o
objetivo desse trabalho é analisar o comportamento da potência de membros inferiores perante as
faixas etárias (categorias), bem como estabelecer um comparativo das mesmas marcas com
atletas profissionais adultas.Foram avaliadas 58 atletas do sexo feminino, divididos nas seguintes
categorias: mirim - MIR (Idade = 12,6 ±0,75, n=20); infantil - INF (Idade = 14,3 ± 0,50, n=13);
infanto-juvenil - INJ (Idade = 16,5 ± 0,50; n=18); juvenil - JUV (Idade = 18,4 ± 0,50, n=5) e
SUB-23 (Idade = 20,0 ± 0,00; n=2). Como protocolos de teste foram utilizados o Sargent Test
(Salto Vertical de Ataque - SVA), o Sargent Test adaptado a bloqueio (Salto Vertical de Bloqueio SVB) e Salto Horizontal (SH). Para análise estatística foi utilizado ANOVA para amostras não
pareadas, com Teste de Tukey Plataforma GraphPad Prisma 5.0, Califórnia, USA) e considerado
significativos valores com p<0,05. E para as análises comparativas com atletas profissionais foi
utilizado valores de percentis.Foi encontrado diferença significativa de SH para INJ, JUV e SUB-23,
em relação à MIR. Ainda em SH, a categoria JUV também foi diferente à INF. Para SVA e também
em SVB foi encontrado diferenças significativas nas categorias INJ e JUV. Em cima do comparativo
para SVA e SVB com valores médios de atletas adultas de seleção brasileira, foram encontradas 3
atletas em percentil 95 e 3 atletas em percentil 90 para SVA e 4 atletas em percentil 95 e 2 atletas
em percentil 90 para SVA. Os resultados encontrados demonstram que a potência de membros
inferiores reflete ao esperado pelo desenvolvimento biológico, exceto as atletas SUB-23 para SVA e
SVB. Já no comparativo de SVA e SVB em relação à atletas profissionais de seleção brasileira,
vemos que poucas atletas (principalmente atletas JUV e SUB-23) conseguem estar dentro de um
padrão profissional. Dessa forma, podemos concluir a importância da individualização nos
treinamentos e também na avaliação, principalmente no tocante a modalidades complexas como o
voleibol.
Palavras-Chave: Voleibol, Categorias de Base, Potência de Membros Inferiores, Salto Vertical,
Salto Horizontal.
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Nível de satisfação dos escolares do ensino fundamental anos finais em relação
aos jogos cooperativos
Temática Escola - Pôster
Pedro Henrique Maia Montijo
Letycia Santos Cunha
Nilza Maria do Valle Pires Martinovic
Rafael dos Santos Oliveira
Universidade Católica de Brasília, Águas Claras Distrito Federal, Brasil,
pdr.maia2@gmail.com
Resumo
O presente estudo teve como objetivo analisar o nível de satisfação dos alunos em relação
aos jogos cooperativos na educação física escolar, prática que não é comum nessas aulas
que são preponderantemente competitivas e valorizam muitas vezes o desempenho e o
destaque individual. Devido às transformações que ocorrem constantemente nos métodos
e conteúdo é necessário acompanhar essas evoluções a fim de identificar seus benefícios
e possíveis riscos. A amostra foi composta por 191 Indivíduos de ambos os sexos sendo
100 amostras masculinas e 91 femininas com idade de 11 a 16 anos, e que tenham
participado de todas as atividades ministradas nas aulas dos sétimos e oitavos anos na
escola pública CEF05 assistida pelo Pibid/UCB. Na metodologia utilizou-se pesquisa de
campo quase experimental de caráter transversal cujo instrumento criado pelos
pesquisadores, ainda está em fase de validação e foi aplicado aos estudantes da escola
pública. Para analisar os dados foram utilizadas duas técnicas estatísticas: média e desvio
padrão. Os resultados obtidos mostram que unindo os resultados de “insatisfeito”, “pouco
satisfeito” e “indiferente” totalizam 9% da população analisada, enquanto os outros 91%
totalizam “satisfeito” e “muito satisfeito”, demonstrando assim uma significante empatia
por parte dos sujeitos em relação ao conteúdo jogos cooperativos. Dessa maneira o
estudo mostra-se muito importante para identificar quais conteúdos agradam os alunos,
que se olhados por outra ótica também podem ser considerados como nossos clientes,
dessa forma é necessário sempre verificar o nível de satisfação em relação aos conteúdos
aplicados.
Palavras-chave: Nível de Satisfação, Jogos Cooperativos, Educação Física Escolar.
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Associação da adiposidade geral e adiposidade abdominal nos níveis de
proteína c-reativa em adolescentes com síndrome de Down
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
Geiziane Leite Rodrigues de Melo1
Edilson Francisco Nascimento2
Brande Ranter Alves Sores3
Rodrigo Vanerson Passos Neves4
Elvio Marcos Boato5
Thiago Santos Rosa6
Milton Rocha de Moraes7
Universidade Católica de Brasília, Taguatinga, DF, Brasil, geizianemelo93@gmail.com
Resumo
A obesidade está entre as principais afecções crônicas não-transmissíveis que afeta pessoas com
síndrome de Down (SD). No entanto, pouco é compreendida a relação entre a adiposidade
corporal e os níveis proteína C-reativa (PCR) neste público. O objetivo do estudo foi verificar como
a adiposidade global e a adiposidade abdominal, se associam aos níveis de proteína C-reativa em
adolescentes com SD. Participaram do estudo 41 adolescentes, sendo 26 adolescentes com SD e
15 adolescentes sem SD. Foi mensurado circunferência da cintura (CC), índice de massa corporal
(IMC) e percentual de gordura (%G) por meio de dobras cutâneas (DC). A equação adotada para
o cálculo do porcentual de gordura foi de Jackson e Pollock. Para coleta da PCR usou a amostra de
sangue venoso com 12 horas de jejum. Análise dos dados utilizou a anova one-way para verificar
as diferenças das variáveis entre valores de PRC. Usou-se a correlação de Pearson para avaliação
entre PRC e o IMC, DC e CC.O nível de significância adotado foi de p < 0,05. Os resultados
demonstraram que os valores de IMC, CC e DC apresentaram diferenças significativas em ambos
os grupos entre as categorias investigadas respectivamente quando comparados com PRC,
controle (19,75±4,5) e SD (21,65±4,5) (p<0,0001) para IMC, GC (66,4±8,55) e SD (71,38±7,28)
(p<0,0001) para CC e GC (16,23±9,4) e SD (20,06±8,18) (p<0,0001) para DC. De modo que a
DC apresenta correlação moderada com PCR no grupo controle (r=0,5599, p=0,03), e no grupo
SD correlação fraca (r=0,2834, p=0,1606). Já, as correlações de IMC e CC não apresentaram
diferenças significativas, sendo sua correlação fraca para ambos os grupos. Conclui-se que a
adiposidade geral e abdominal é um preditor de anormalidade nos níveis de PRC, para o público
adolescente tanto no GC quanto no SD. Contudo, há uma associação com DC e os níveis de PRC,
de maneira que aumento principalmente do percentual de gordura denota um maior risco
cardiovascular para os adolescentes sem SD, mas não para os indivíduos com SD.
Palavras-chaves: Síndrome de Down. Obesidade. Composição corporal. Métodos de avaliação.
1 Mestrando em Educação Física pela UCB, taxista pela Capes.
2 Mestre em Educação Física pela UCB.
3 Mestrando em Educação Física pela UCB.
4 Doutorando em Educação Física pela UCB.
5 Doutorado em Educação Física pela UCB, professor da SEEDF e UCB.
6 Estudante de Pós-Doutorado em Educação Física pela UCB.
7 Doutorado em Biologia Molecular pela UNESP, professor pesquisador da UCB.
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Praticantes de corrida de rua do Distrito Federal: Incidência de lesões no joelho
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
Patrícia Cristina Albuquerque Almeida1
Marayl Caldas2
Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Brasília-DF, Brasil, pcaa31@gmail.com
Resumo
Este estudo tem a intenção de trazer aos praticantes de corrida mais informações
a respeito de possíveis injurias no joelho. Segundo a Federação Internacional das
Associações de Atletismo – IAAF. A Corrida de Rua é definida como prova de
pedestrianismo (corridas de rua, como a maratona, corridas em campo, corridas em
montanha e marcha atlética), é praticada com distância oficial entre 5 a 100 quilômetros
(km). Compreende-se que a corrida é uma forma de locomoção complexa requerendo
movimentos coordenados. Todos aqueles que correm em locais abertos e públicos,
frequentemente por três vezes na semana participando de competições são chamados
corredores. O surgimento da prática à corrida teve seu crescimento nos Estados Unidos
da América nos anos 70 com o evento jogging boom, as primeiras provas de corrida de
rua que tiveram a participação de corredores amadores e profissionais, ocorrido em
decorrência dos estudos do médico Dr. Kenneth H. Cooper, criador do famoso teste de
Cooper. A corrida de rua nos últimos anos está ganhando muitos seguidores, a
quantidade de números de provas na modalidade vem só crescendo. A modalidade vem
se tornando uma opção mais popular por se tratar de uma atividade de baixo custo
facilitando a prática, tendo benefícios à saúde e acessibilidade a todos os gêneros e
idade; como os indivíduos pensam que é só calçar um par de tênis, vestir uma roupa
confortável e ter disposição para a atividade saudável. De acordo com estudos realizado
com 2002 corredores concluiu-se o joelho como local mais acometido por lesões (42,1%).
Estudos sobre corrida têm demonstrado que tanto fatores intrínsecos como extrínsecos
podem ter correlação com incidência de lesões. Objetivo identificar os fatores das lesões
no joelho dos corredores de Rua do Distrito Federal. Metodologia da pesquisa procederá
de um estudo transversal descritivo, onde praticantes de corrida de rua serão submetidos
a um questionário, através de entrevista. A população será constituída por participantes
de ambos os sexos, com idade entre 18 a 70 anos, com tempo de prática maior ou igual
há um ano, com frequência semanal de no mínimo duas vezes na semana, com ou sem
orientação e tempo superior a 20 minutos por treino.
Palavras-chave: Corrida de Rua, lesões no joelho, patologias.
1 Graduanda em Educação Física pelo Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Brasília-DF.
2 Mestrado em Educação Física na Universidade Católica de Brasília-DF.

Realização:

Organização:
136

Anais do 7º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2017

Análise comparativa da composição corporal de atletas jovens de diferentes
categorias de base do voleibol feminino
Temática: Treinamento Esportivo – Pôster
Rodrigo Vanerson Passos Neves1
Lucas Samuel Tessutti2
Fabrício Jácome Noronha3
Ronney Jorge de Souza Raimundo4
João Carlos Ferreira do Prado5
Henrique de Oliveira Castro6
Centro Universitário Estácio Brasília, Brasília, DF, Brasil, rpassosneves@yahoo.com.br
Resumo
O voleibol é um dos esportes mais praticados no mundo e no Brasil, por diferentes faixas etárias. Portanto, o
estudo de variáveis fisiológicas, antropométricas e biomecânicas em atletas jovens de diferentes modalidades são
relevantes, para dar subsídios a programas de treinamento esportivo. De fato, tem sido observado na literatura
vigente a associação entre o desempenho físico do voleibol com algumas características antropométricas, como peso
corporal (PC), percentual de gordura (PG) e massa magra. Embora sejam importantes tais avaliações, a literatura é
escassa com relação a avaliação da composição corporal em atletas jovens do voleibol feminino. Esse processo
avaliativo “precoce” poderá fornecer uma melhor base para treinadores e técnicos no desenvolvimento dessas jovens
atletas. Nesse sentido, o presente estudo teve o objetivo de avaliar e comparar a composição corporal de atletas
jovens de diferentes categorias de base do voleibol feminino. Foram analisadas 58 atletas do sexo feminino, que
foram divididas nas seguintes categorias: mirim - MIR (Idade = 12,6 ± 0,75, n=20); infantil - INF (Idade = 14,3 ± 0,50,
n=13); infanto-juvenil - INJ (Idade = 16,5 ± 0,50; n=18); juvenil - JUV (Idade = 18,4 ± 0,50, n=5) e sub-23 (Idade =
20,0 ± 0,00; n=2). O PC foi avaliado utilizando uma balança digital Filizola ®. Para a avaliação do índice de massa
corporal (IMC) foi usado a fórmula de cálculo do IMC = massa / (altura x altura). Para a avaliação do PG corporal foi
utilizado o protocolo de Slaughter (1988), e Guedes & Guedes (1994). As coletas ocorreram no período da manhã,
no local de treinamento das atletas, antes do início do treino, em sala climatizada e vestimenta padrão. Cada atleta
realizou três avaliações com um intervalo de 2 minutos entre elas, sendo considerado a média das três medições.
Para a comparação entre o PC, IMC e o PG entre as atletas de diferentes categorias de base do voleibol feminino, foi
utilizado a análise de variância ANOVA one-way com o post hoc de Tukey para a identificação das diferenças entre as
categorias. O nível de significância foi traçado em 5% (P < 0,05). Os resultados observados demonstraram que não
houve diferença no PC; MIR (61,16 ± 12,75 g), INF (65,16 ± 10,53 g), INJ (66,39 ± 7,59 g), JUV (65,90 ± 16,68 g)
sub-23 (63,60 ± 5,09 g) e IMC; MIR (21,80 ± 3,75), INF (22,45 ± 3,34), INJ (21,51 ± 1,99), JUV (21,56 ± 3,00) e sub23 (22,32 ± 1,58) entre as diferentes categorias (P > 0,05). Contudo, foram observados valores superiores de PG das
categorias: MIR (27,94 ± 5,44 %) e INF (27,72 ± 5,51 %), em comparação as outras categorias: INJ (24,51 ± 3,76 %),
JUV (24,26 ± 5,10 %) e sub-23 (23,53 ± 2,02 %) (P < 0,05). Concluímos, que atletas jovens das categorias Mirim e
Infantil apresentam maiores percentuais de gordura corporal, comparado a categorias mais avançadas (INF, JUV e
sub-23) de base do voleibol feminino, mesmo não havendo diferença no PC e IMC. Essas evidências reforçam a
necessidade de futuros estudos na tentativa de compreender a influência do PG sobre a evolução do rendimento
esportivo, e sua relação com o desenvolvimento cronológico e biológico de atletas de diferentes categorias de base
do voleibol feminino.
Palavras-Chave: Voleibol, Treinamento Esportivo, Composição Corporal, Categorias de Base.

1 Doutorando em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília (Bolsista CAPES). Professor do
Centro Universitário Estácio de Brasília.
2 Professor Mestre do Centro Universitário Estácio de Brasília.
3 Professor Especialista do Centro Universitário Estácio de Brasília.
4 Professor Doutor do Centro Universitário Estácio de Brasília.
5 Professor Mestre do Centro Universitário Estácio de Brasília.
6 Doutorando em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor do Centro
Universitário Estácio de Brasília.
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A perspectiva dos professores regentes e dos professores de educação física
atuantes no projeto educação com movimento – sedf
Temática: Escola – Pôster
Deyvith de Melo da Silva
Douglas Gonçalves Campos
Matheus Vinicius de Costa Alencar
Noriberto Barbosa da Silva
Universidade Católica de Brasília, Taguatinga, Distrito Federal, Brasil,
deyvith88@gmail.com

Resumo
O presente estudo analisou a perspectiva dos professores regentes e professores de
educação física que lecionam nas séries inicias com relação à eficácia do projeto educação
com movimento da secretaria de educação do Distrito Federal, buscando assim identificar
se aulas de educação física na educação infantil podem melhorar o rendimento escolar
dos alunos. Essa analise aconteceu através de questionários com perguntas voltadas para
o rendimento escolar dos alunos, comportamento dos estudantes, participação dos pais
nas atividades escolares após o projeto e sobre o trabalho interdisciplinar dos professores
regentes e de educação física. Participaram do estudo profissionais que atuam na rede
pública de ensino do Distrito Federal, em unidades que são atendidas pelo projeto
educação com movimento, sendo vinte e dois professores de Educação Física e cento e
quarenta professores regentes, essa pesquisa se trata de um estudo quantitativo e
qualitativo, as questões respondidas pelos professores são objetivas, porém caso
quisessem relatar algo sobre as questões ficava a critério dos mesmos. Foram relatadas
melhora no desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo-social dos estudantes, maior
assiduidade nas aulas, melhora no comportamento tanto no ambiente escolar e familiar, e
nas relações interpessoais entre eles, também expressaram o desejo que o projeto
educação com movimento seja expandido para todas as escolas, além disso, foram
ressaltadas algumas dificuldades, principalmente relacionadas à estrutura das escolas e de
materiais diversificados e de qualidade.
Palavras-chave: Educação física, Infantil, Movimento, Escola.
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Efeitos do treinamento cardiorrespiratório realizado em condição de jejum
sobre a magnitude da reativação parassimpática no período pós exercício
Temática: Atividade Física e saúde – Pôster
Enoque Barbosa Junior
Caio Gabriel de Jesus Rocha
Weslayne Lima Guaraná
Carlos Janssen Gomes da Cruz
Centro Universitário Euro-americano-UNIEURO-Brasilia DF,
enoquebarbosajr@gmail.com
Resumo
Estudos crônicos demonstram que a restrição de carboidratos pode aumentar o grau de
modulação parassimpática sobre o coração em condição de repouso. Contudo, o efeito
agudo dessa manobra nutricional sobre a modulação vagal no período pós-exercício
ainda não está bem estabelecida. O objetivo foi analisar, em homens fisicamente ativos,
os efeitos do estado de jejum sobre a modulação parassimpática cardíaca após a
realização de exercício cardiorrespiratório contínuo de intensidade moderada. A amostra
foi composta por 21 homens aparentemente saudáveis (22,6 ±5,1 anos; 23,3±3,1 kg/m2).
Após 10-12 horas de jejum(AJ), os voluntários permaneceram na posição supina por um
período de15 minutos para a estabilização das variáveis fisiológicas. Logo após, foram
submetidos a 30 minutos de exercício físico em esteira rolante entre 65 a 70 % da FC
máxima predita de acordo com a idade. Na sequência, permaneceram por mais 30
minutos na posição supina para análise da reativação vagal. A análise da reativação vagal
foi feita por meio da variabilidade da frequência cardíaca (VFC), técnica válida e não
invasiva para análise da função autonômica cardíaca No período pós- exercício, a VFC foi
investigadaa partir de segmentos de intervalos R-R (iRR) obtidos do 5° ao 10°, 15° ao 20°
e do 25° ao 30º minuto de recuperação. O mesmo procedimento de coleta de dados foi
adotado em estado alimentado (AL), 2 horas após refeição contendo 20% das calorias
diárias recomendadas pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. O registro dos
iRR foi realizado por meio de um monitor cardíaco (Polar® V800) e a análise da VFC foi
realizada por meio do índice temporal r-MSSD, utilizando o software kubios (versão 2.0)
para obtenção dos dados. Para comparação entre os protocolos foi utilizado Teste T
dependente, assumindo como estatisticamente significativo um valor de p ≤ 0,05. Não
foram observadas diferenças no grau de reativação vagal pós exercício do 5° ao 10° (AJ
32,6±15,3 VS AL 28,3±12,4 onde p=0,12), ou do 15° ao 20° minuto ( AJ 40,6±19,5 VS
43,7±19,9 AL onde p=0,41) de recuperação.Porém, nos períodos de 25º ao 30º minuto,
foi observada uma maior reativação vagal no protocolo alimentado ( AJ 41,4±19 VS AL
53±28,4 onde p=0,05*.). Considerando o protocolo adotado no presente estudo,
concluímos que o estado de jejum pode retardar a reativação vagal no período pósexercício.
Palavras-chave: aeróbio em jejum, variabilidade da frequência cardíaca, sistema nervoso
autônomo.
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Efeitos do estado de jejum sobre o grau de modulação parassimpática cardíaca
durante o exercício cardiorrespiratório de intensidade moderada
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
Pedro Henrique Lobato de Oliveira,
Caio Gabriel de Jesus Rocha
Pedro Henrique Fernandes
Centro Universitário Euro - americano - UNIEURO,Brasília,DF,Brasil
philos.oliveira@gmail.com
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Função autonômica Cardíaca - GEFAC
Resumo
A realização de exercícios cardiorrespiratórios em condição de jejum aumenta a taxa de
oxidação de lipídios e a glicogenólise hepática durante a sessão. Contudo, os efeitos dessa
manobra nutricional sobre o grau de modulação parassimpática sobre o coração durante o
exercício ainda não está bem estabelecida.O objetivo foi analisar os efeitos do estado de
jejum sobre a modulação parassimpática cardíaca durante o exercício cardiorrespiratório
de intensidade moderada. A amostra foi composta por 21 homens aparentemente
saudáveis(22,6 ±5,1 anos; 23,3±3,1 kg/m²). Após 10-12 horas de jejum, os avaliados
eram submetidos a um exercício cardiorrespiratório durante 30 minutos em esteira
ergométrica, com intensidade correspondente a 65~70% da frequência cardíaca máxima
predita pela idade.O registro dos iRR foi realizado durante toda a sessão por meio de um
monitor cardíaco (Polar® V800).A análise da cinética vagal foi observada, a cada 10
minutos de exercício(do 5º ao 10º minuto, do 15º ao 20º minuto e do 25º ao 30º
minuto), por meio do índice SD1 da Plotagem de Poincaré, que foi obtido por meio do
software kubios (versão 2.0).O mesmo procedimento de coleta de dados foi adotado em
estado alimentado, 2 horas após refeição contendo 20% das calorias diárias
recomendadas pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Para a comparação entre
os protocolos foi utilizado o test t dependente, assumindo como estatisticamente
significativo um valor de p ≤ 0,05. Não foram observadas diferenças nos valores de SD1
em condição de jejum do 5º ao 10° minuto de exercício (5,8vs5,0; p=0,25) do 15° ao
20° minuto de exercício(4,9vs3,4; p=0,07) ou do 25° ao 30º minuto (3,9vs3,5; p=0,69).
Considerando o protocolo adotado no presente estudo, concluímos que o estado de jejum
não altera a cinética vagal durante exercício de intensidade moderada.
Palavras-chave: aeróbio em jejum, sistema nervoso autônomo, sistema parassimpático.
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Efeitos do treinamento cardiorrespiratório realizado em condição de jejum
sobre o desempenho e a percepção subjetiva de esforço
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
Caio Gabriel de Jesus Rocha
Enoque Barbosa Junior
Weslayne Lima Guaraná
Carlos Janssen Gomes da Cruz
Centro Universitário Euro-americano - Unieuro, Brasília, DF, Brasil,
caiogabjr@gmail.com
Grupo de pesquisas e estudo em função autonômica cardíaca - GEFAC
Resumo
Segundo a literatura, a prática de exercícios com restrição de carboidratos pode
comprometer o desempenho cardiorrespiratório em esforços máximos. Contudo, essa
hipótese ainda precisa ser testada em atividades de intensidade moderada e curta
duração. Objetivo: Avaliar os efeitos do aeróbio em jejum sobre o desempenho
submáximo e percepção subjetiva de esforço em homens jovens submetidos a uma sessão
de treinamento cardiorrespiratório em esteira rolante. Métodos: A amostra foi composta
por 21 homens aparentemente saudáveis (22,6 ±5,1 anos; 23,3±3,1 kg/m2), que foram
submetidos a 30 minutos de exercício aeróbio em esteira ergométrica, com intensidade
correspondente a 65-70% da frequência cardíaca máxima (FC max) predita pela idade
(208-0,7 x idade). O desempenho foi determinado de acordo com a velocidade
correspondente a frequência cardíaca alvo e a percepção de esforço (PSE), avaliada por
meio da escala de Borg de 20 pontos. As coletas foram realizadas no período matutino em
dois dias não consecutivos, de forma aleatória, divididos em condição de jejum (10 a 12
horas de jejum) e estado alimentado contendo 20% das calorias diárias totais. Foi
utilizado um frequencímetro da marca Polar®, modelo V800, para o controle da
frequência cardíaca durante as sessões. A velocidade e a PSE foram mensuradas no início
e final da sessão. Para a comparação entre as condições foi utilizado o teste t dependente,
assumindo como estatisticamente significativo um valor de p ≤ 0,05. Resultados: Não
foram observadas diferenças entre as condições na velocidade inicial (jejum: 8,4±1,1
km/h, Alimentado: 8,5±1,1/km/h; p=0,32) e final (jejum: 7,4±1km/h, Alimentado: 7,5
±1/km/h; p=0,45). Ademais, também não foram observadas diferenças significativas no
que se refere a PSE inicial (jejum: 11,6±1,7, Alimentado: 11,3±1,8; p=0,31) ou final
(jejum: 12,9±1,9 Alimentado: 12,8±2,2; p=0,63). Conclusão: Considerando o protocolo
adotado no presente estudo, o estado de jejum não alterou o desempenho e a percepção
subjetiva de esforço durante o exercício cardiorrespiratório de intensidade moderada
comparativamente ao estado alimentado.
Palavras-chave: aeróbio em jejum, desempenho, frequência cardíaca, sistema nervoso
autônomo.
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Efeitos do esforço cognitivo extenuante sobre respostas fisiológicas e afetivas
Temática: Treinamento Esportivo – Pôster
Nana Lariza Faganello Sampaio
nanafaganello@outlook.com
Centro Universitário Euro Americano, Brasília, Distrito Federal, Brasil,
Agaist Lucena Silva
agaist2008@gmail.com
Flávio de Oliveira Pires
piresfo@usp.br
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo – USP
Renato André Sousa da Silva
renato.silva@unieuro.com.br
Grupo de Estudos em Psicofisiologia do Exercício – GEPsE
Resumo
Introdução: a fadiga mental advém de fatores como estresse diário e esforços cognitivos. O
esforço cognitivo em especial, pode ser induzido por testes que provocam aumento na atividade
metabólica cerebral e possibilitam a quantificação dos efeitos deletérios da fadiga. Objetivo:
verificar os efeitos do esforço cognitivo extenuante sobre respostas fisiológicas e afetivas.
Métodos: 14 voluntários do sexo masculino (23,21 ± 4,14 anos) permaneceram por 15 minutos
em repouso em um ambiente silencioso e privado de luz; em seguida, foram submetidos ao teste
RVIP Inquisit durante 30 min. O RVIP consistiu na apresentação aleatória de números (1 a 9),
sendo 100 dígitos por minuto, onde cada voluntário reagia (teclava space) a partir do
aparecimento de trincas pares ou ímpares. Foram coletadas variáveis de desempenho cognitivo
(percentual de acertos-%A); fisiológicas (pressão arterial-PA, frequência cardíaca-FC,
temperaturas auricular e cutânea-TA e TC) e afetivas (raiva, confusão, depressão, fadiga, tensão e
vigor, utilizando a Escala de BRAMS) pré e pós testes. Testou-se a normalidade através do teste de
Shapiro-Wilk e comparou-se as condições com o teste de Wilcoxon (p < 0,05). Resultados: O %A
(33,19 ± 38,40) atestou o peculiar e heterogêneo desempenho cognitivo da amostra. A FC sofreu
uma fortuita redução (p = 0,04), diferentemente da PA, TA e TC que mantiveram-se iguais após a
intervenção (p = 0,271; p = 0,931 e 0,632, respectivamente). Adicionalmente, que o esforço
cognitivo alterou a resposta afetiva com aumento da fadiga percebida (p = 0,003) e diminuição do
vigor (p = 0,044). Conclusão: infere-se que o decremento da FC pós teste derivou de uma
redução do tônus simpático periférico, porém como o esforço cognitivo não influenciou
substancialmente as demais variáveis fisiológicas, em especial a cinética térmica, não foi possível
confirmar a relação de nexo causal entre o aumento da atividade metabólica cerebral e o aumento
da temperatura central. Contrariamente, ficou clara a influencia do esforço cognitivo sobre os
marcadores afetivos, induzindo os voluntários ao estado emocional deprimido. Por fim, ficou
demonstrado que o esforço cognitivo extenuante provoca alterações psicológicas notáveis que
podem influenciar as prontidões mental e, possivelmente, a física.
Palavras-chave: Rotação Mental, Termorregulação, fadiga mental.
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Comparação de equações preditivas da massa muscular em idosos octogenários
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
Raphael Mafra1
Rafael da Costa Sotero2
Carlos Ernesto Santos Ferreira2
Vicente Paulo Alves3
Universidade Católica de Brasília (UCB), Brasília, Distrito Federal, Brasil
rmafra7@gmail.com
Resumo
O efeito protetor da massa muscular (MM) é conhecido na prevenção de acidente vascular
encefálico isquêmico e perda da funcionalidade em idosos. Em valores quantitativos, observase que a MM decresce em relação ao envelhecimento, em especial após os 80 anos. Assim,
justifica-se a mensuração deste componente (MM) da composição corporal nesta população. O
objetivo deste estudo foi comparar duas equações preditivas da MM em indivíduos
octogenários. Trinta e sete idosos octogenários, sendo 15 homens (80,5 ± 0,5 anos; 162,0 ±
8,2 cm; 69,9 ± 12,3 kg) e 22 mulheres (80,3 ± 0,5 anos; 154,5 ± 5,8 cm; 64,8 ± 9,8 kg),
foram avaliados no Laboratório de Avaliação Física e Treinamento (LAFIT) da Universidade
Católica de Brasília (UCB). Duas equações preditivas com diferentes variáveis de analise foram
utilizadas. A primeira, por meio de dados demográficos (Lee et al., 2000), e uma segunda, que
estimou a MM pelo tecido magro e mole apendicular (Kim et al., 2004) por meio da
Absortometria de raio X de Dupla Energia (AXDE). O teste t pareado foi utilizado na análise
estatística e o nível de significância adotado foi de p < 0,05.
Tabela 1. Equações de estimativa e resultados da massa muscular (Média ± DP).
Referência
Equações
Homens
Mulheres
Lee (Demográfico)
MM (kg) = 0,244.MCT + 7,8.Est + 6,6.S - 0,098.Id + R - 3,3
25,1 ± 3,3 *
16,8 ± 2,4 +
Kim (AXDE)
MM (kg) = 1,18.TMMA - 0,03.Id - 0,14
26,9 ± 3,4
20,1 ± 1,9
MM = massa muscular; MCT = massa corporal total; Est = estatura; S = 1 para homens, 0 para mulheres; Id = idade;
R = -1,2 para asiáticos, 0 para caucasianos e 1,4 para afrodescendentes; TMMA = tecido magro e mole apendicular
(AXDE). DP = desvio padrão; * p = 0,015 em relação a Kim (AXDE) nos homens; + p = 0,000 em relação a Kim (AXDE)
nas mulheres.

Os resultados demonstraram que a equação de Lee et al. (2000), apesar de já validada
quando aplicada em faixa etária mais abrangente, não se revelou adequada para estimar a
MM de idosos octogenários de ambos os sexos, quando comparado com a técnica de imagem
e estimativa da AXDE (tabela 1). Recomenda-se cautela no tocante à utilização da equação de
Lee et al. (2000), pois estimativas imprecisas podem ocasionar interpretações e intervenções
inadequadas na população de idosos longevos, cujo quantitativo é cada vez maior. Sugere-se
novos estudos para elaboração e validação de equações específicas para esta população.
Palavras-chave: Envelhecimento, massa muscular, estimativa, octogenários.
1 Especialista em Educação Física pela Universidade de Brasília (UnB).
2 Doutor em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília (UCB).
3 Doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP).
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Exercício isométrico de curta duração promove redução na pressão arterial e
aumento na biodisponibilidade de óxido nítrico plasmático em adultos
hipertensos
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
Rafael Reis Olher
Programa de Pós Graduação em Educação Física da UCB; Faculdade Anhanguera de
Taguatinga, Brasília-DF, Brasil, rflolher@gmail.com
Thiago Belarmino Alves Ribeiro
Brande Ranter Alves Soares
Ioranny Raquel Souza
Thiago dos Santos Rosa
Luiz Humberto Rodrigues Souza
Alexsander José da Costa Oiveira
Bernado Brixi
Milton Rocha de Moraes
Resumo
Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é definida principalmente pela manutenção de níveis elevados da
pressão arterial, que hoje é tido como grande problema de saúde pública. Dados do ministério da saúde
apontam que no período de maio de 2016 a maio de 2017, foi gasto no Distrito Federal R$ 25.634.714,56 e
o número de óbitos referente a essa doença no mesmo período foi de 840. Deste modo torna-se importante
investigar novas possíveis ferramentas para contribuir com o tratamento da HAS. Para isso o objetivo do
estudo foi investigar as respostas hemodinâmicas e de nitrito plasmático após uma sessão de exercício
isométrico utilizando-se de grupos com grande quantidade de massa muscular em adultos hipertensos.
Participaram do estudo 8 indivíduos normotensos (NTG) e 8 hipertensos (HTG) (idade: 36,67 ±8,22, 38,78
±9,19; Pressão Arterial Sistólica (PAS): 114,22 ±5,43, 132,11 ±8,07 respectivamente). Os sujeitos foram
submetidos a três sessões de exercícios isométricos (EI) nos equipamentos Legpress 45º e supino. A
primeira sessão foi para determinar a contração voluntária isométrica máxima (CVIM), após isso os
participantes foram submetidos a duas sessões de EI, cada uma constituída por quatro contrações de 1’ e 2'
de intervalo de recuperação entre as contrações. Sendo uma sessão com 30% de MVIC e uma sessão
controle sem exercício. Para a análise das variáveis hemodinâmicas foi utilizado um monitor automático da
pressão arterial (Microlife, BPA100, Suíça), as medições foram realizadas em repouso, 5', 10', 15', 30', 45' e
60' pós exercício. Para análise do óxido nítrico (NO) por método de Griess, as amostras de sangue venoso
foram coletadas em repouso, imediatamente após o exercício e 60’ após. Com relação ao comportamento
das variáveis hemodinâmicas apenas o HTG apresentaram redução na PAS pós exercício nos momentos 10’
e 45’ (133 ±7,30 mmHg em repouso para 122,14 ±10,4 e 122,29 ±4,64 mmHg respectivamente). Em
relação ao NO plasmático houve aumento na biodisponibilidade para ambos os grupos no momento pós
exercício em relação ao repouso (39,99 ±7,88 µM para 53,03 ± µM para o NTG respectivamente) e para o
HTG esse aumento permaneceu até o momento 60’ pós exercício (35,66 ±9,48 µM para 48,70± µM e 53,40
±18,71 µM respectivamente). Dessa forma podemos observar que o EI de curta duração (8 minutos de
contração) foi eficiente em reduzir a PAS e aumentar a biodisponibilidade de NO plasmático em adultos
hipertensos, a partir disso pode-se sugerir que essa modalidade de exercício pode ser utilizada de forma
segura e ainda contribuir com o tratamento não medicamentoso da HAS.
Palavras-chave: Hipertensão; Exercício Isométrico; Treinamento de força; Óxido Nítrico; Pressão Arterial.
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Incidência de lesões em atletas de Powerlifting
Temática: Treinamento esportivo - Pôster
Sergio Leonardo dos Santos1
Claudia Dias Leite2
Universidade Católica de Brasília, Brasília, DF, Brasil,
sergio.leonardo_dossantos@hotmail.com
Resumo
O Powerlifting é um esporte composto por três exercícios considerados básicos, pois
engloba movimentos naturais do ser humano como agachar (agachamento), levantar
(levantamento terra) e empurrar (supino reto). O atleta tem como objetivo competitivo
realizar 1 repetição máxima (1RM) com a maior carga possível em três tentativas para
cada um dos exercícios. Sendo assim, os atletas de Powerlifting utilizam intensidade de
treinamento elevada e um volume baixo de repetições, estando predispostos a lesões por
esforço repetitivo (sobrecarga) e lesões por trauma direto (acidentes). Diante do exposto,
o objetivo do presente estudo foi verificar a incidência de lesões em atletas de
Powerlifting, bem como determinar o exercício e a localização das lesões relatadas. Foram
avaliados os oito atletas da equipe de Powerlifting da Academia Atlas, todos do sexo
masculino, média de idade de 34,5 ± 8,45 anos, média de peso 81,75 ± 10,99 Kg e
praticantes da modalidade a 97,5 ± 54,35 meses. Para identificar as principais lesões foi
aplicado um questionário composto por questões objetivas e subjetivas sobre o local,
natureza e gravidade da lesão, exercício que se lesionou e a causa da lesão. O
questionário foi aplicado individualmente e as dúvidas esclarecidas pelo pesquisador. O
tempo médio para preenchimento do questionário foi de 10 minutos. Para análise
estatística foi utilizado o programa estatístico SPSS 18.0 para Windows, onde foram
realizadas as medidas descritivas representadas por média, desvio padrão e frequência
relativa. Os principais resultados demonstraram que a incidência de lesão foi de 1,68
lesões/1000 horas de treinamento, sendo o supino (86%) o exercício mais lesivo, seguido
do agachamento (14%). A articulação do ombro foi a mais lesionada (67%), seguida das
articulações do cotovelo (16,5%) e da região lombar (16,5%), sendo essas lesões em sua
maioria de intensidade moderada (67%). Tais resultados permitem concluir que o
Powerlifting é uma modalidade esportiva com baixa incidência de lesão, mesmo com a alta
intensidade de esforço realizada pelos atletas durante treinos e competições.
Palavras-chave: Lesões esportivas, Exercício, Levantamento de peso.

1 Estudante do curso de Educação Física da Universidade Católica de Brasília (UCB).
2 Professora do curso de Educação Física da Universidade Católica de Brasília (UCB).
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Motivação dos atletas amadores para prática do Handebol
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
Marcio Murilo Prazeres da Costa1
Claudia Dias Leite2
Universidade Católica de Brasília, Brasília, DF, Brasil,
muriloc@ucb.br
Resumo
A motivação caracteriza-se por um processo ativo, intencional e dirigido a uma meta, o qual
depende da interação de fatores pessoais (intrínsecos) como a personalidade, interesses e
motivos, e ambientais (extrínsecos) como a atividade, os desafios e influencias sociais. O
handebol é uma modalidade esportiva em ascensão no Brasil que engloba aspectos físicos,
motores, psicológicos, cognitivos, sociais e afetivos, despertando nos praticantes interesses
que vão desde o lazer até a competição. Diante disso, o objetivo do presente estudo foi
identificar os motivos dos atletas amadores para prática do handebol. A amostra foi composta
por 50 atletas amadores federados, participantes dos jogos da Federação de Handebol do
Distrito Federal, sendo 58% do sexo masculino, com idade de 18 a 53 anos. Para identificar
os motivos que levaram a prática do Handebol foi utilizado o Inventário de Motivação para a
Prática Desportiva (IMPD) adaptado por Gaya e Cardoso (1998), composto por 19 questões
avaliadas por uma escala de Likert de 3 pontos, onde 1 - nada importante, 2 – pouco
importante e 3 - muito importante, que se agrupam em três categorias: Competência
desportiva, Saúde e Amizade e lazer. Os questionários foram aplicados na área de
concentração da equipe (vestiários) antes ou após os jogos, e foram respondidos pelo próprio
atleta. Para análise dos dados foi utilizado o software SPSS 18.0 para Windows, onde foram
calculadas as medidas descritivas representadas por média, desvio padrão e frequência
relativa. Os resultados demonstraram que os motivos relacionados à Amizade e lazer (2,48 ±
0,26) foram considerados os mais importantes pelos atletas amadores, seguido da
Competência desportiva (2,35 ± 0,40) e da Saúde (2,22 ± 0,44). Analisando as categorias
observou-se ainda que os motivos que mais se destacaram foram: a) Amizade e lazer: Para
divertir-me (94%) e Para encontra os amigos (80%); b) Competência esportiva: Para
desenvolver habilidade (62%) e Para competir (60%), e c) Saúde: Para exercitar-se (84%) e
Para manter a saúde (76%). Conclui-se que os relacionamentos pessoais e sociais se
sobressaíram entre os motivos para prática do handebol, sendo que a satisfação pessoal e as
trocas afetivas são importantes para o desenvolvimento do ser humano, e os benefícios da
modalidade vão além do contexto esportivo, favorecendo a saúde física e emocional, bem
como a qualidade de vida dos seus praticantes.
Palavras-chave: Esportes, Motivação, Psicologia do esporte.
1 Estudante do curso de Educação Física da Universidade Católica de Brasília (UCB).
2 Professora do curso de Educação Física da Universidade Católica de Brasília (UCB).
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Sedentarismo na infância: Como a correlação entre nível socioeconômico e de
atividade física podem influenciar a obesidade infantil?
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
Jennifer Santiago Batista
Gabriel de Sousa Alves
Mariana Alberto Santos de Melo
David Gomes do Nascimento
Renan de Faria Galvão
Raiane Maiara dos Santos Pereira
Centro Universitário Euro-Americano – UNIEURO, Brasília, DF, Brasil,
jenniferjudite@gmail.com
Resumo
O sobrepeso e a obesidade infantil estão associados a inúmeras doenças crônicas não
transmissíveis. Em 2016, 41 milhões de crianças no mundo, na faixa etária de até cinco anos,
estavam acima do peso. Um dos fatores ambientais que contribui para isso é o sedentarismo,
podendo ser diretamente afetado pelo nível socioeconômico (NSE), pois relaciona-se à escassa
orientação de qualidade em classes mais baixas acerca dos hábitos saudáveis. Assim,
objetivou-se verificar o nível de atividade física de crianças, relacionando com o nível
socioeconômico. Logo, 36 crianças (19 meninas e 17 meninos; 8,9 ± 0,8 anos; 32,15 ±
6,77kg; 1,35 ± 0,07m; 17,47 ± 2,83kg/m 2) randomizadas, estudantes do 2º ao 5º ano do
ensino fundamental, tanto de escolas públicas (61%) quanto particulares (39%) compuseram
a amostra. Classificou-se, por meio de questionários validados, o NSE em classe de A (mais
alta) a E (mais baixa), com base na pontuação gerada através da posse de itens e
escolaridade do chefe da família, e o nível de atividade física (NAF) em inativo,
insuficientemente ativo, moderadamente ativo e ativo, por meio de cálculos em Mets baseado
na frequência e intensidade de atividades praticadas. A análise dos dados não paramétricos foi
realizada pela estatística descritiva e aplicou-se a correlação de Spearman, considerando
rho>0,4 pequena, 0,4>rho<0,6 moderada e rho>0,6 correlação alta, adotando p<0,05 como
nível de significância. A correlação entre o nível socioeconômico (14% classe A, 61% classe B,
25% classe C) e o nível de atividade física foi considerada pequena (rho = 0,3; p = 0,04).
Contudo quase 20% (n = 8) e mais de 30% (n = 11) da amostra foi classificada,
respectivamente, como insuficientemente ativa e moderadamente ativa, ressaltado que o
sedentarismo é um motivo de preocupação em todas as classes sociais, pois recomenda-se
para a manutenção da saúde no mínimo uma hora diária de atividade física de intensidade
moderada a vigorosa. Conclui-se que há um baixo NAF na amostra estudada independente do
NSE, a obesidade infantil é um grande risco à sociedade e faz-se necessárias intervenções na
população pediátrica, buscando uma promoção da saúde em todos os níveis socioeconômicos
com a implementação de programas de reeducação alimentar e de práticas de atividades
físicas tendo em vista que os hábitos adquiridos na infância, geralmente, perduram ao longo
da vida adulta.
Palavras-chave: Nível Socioeconômico, Crianças, Atividade Física, Sedentarismo, Promoção
da Saúde.
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Desenvolvimento do esquema corporal em crianças de 3 a 5 anos praticantes
de natação
Temática: Atividade física e Saúde – Pôster
Esdras Estácio Oliveira Nogueira
Marayl Caldas
Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, Brasília, DF, Brasil,
esdrasnogueira93@gmail.com
Resumo
O desenvolvimento motor é um processo que se estende por toda a vida e é dependente
dos fatores biológicos e cronológicos. A quantidade e a qualidade das experiências
vivenciadas na infância têm grande influência no desenvolvimento da criança e do
adolescente até a idade adulta. A natação infantil é a primeira e mais eficaz experiência,
assim como excelente elemento para iniciar as crianças no desenvolvimento psicomotor e
na construção do esquema corporal. O objetivo desse trabalho é analisar o
desenvolvimento do esquema corporal em crianças de 3 a 5 anos de idade, praticantes de
natação, utilizando como método de pesquisa a Escala de Desenvolvimento Motor (EDM),
de Francisco Rosa Neto, 2002. A análise de Francisco Rosa Neto foi realizada com crianças
de 3 a 5 anos, matriculados no ensino pré-escolar. No presente estudo a análise também
foi realizada com crianças da mesma faixa etária, de 3 a 5 anos, matriculados no ensino
pré-escolar, porém praticantes de natação.
IDADE
CRONOLÓGICA
3 ANOS
4 ANOS
5 ANOS

PONTOS
(Pré- escola- Rosa Neto)
7 – 12 acertos
13 - 16 acertos
17 – 20 acertos

PONTOS
(Pré- escola + natação)
8 – 17 acertos
10 - 20 acertos
11 – 20 acertos

Tabela de comparação da análise de Francisco Rosa Neto e da análise do pesquisador, respectivamente,
para considerações de acertos.

Para Rosa Neto, as crianças de 3 anos deveriam alcançar de 7 a 12 acertos; as de 4 anos,
de 13 a 16 acertos; e as crianças de 5 anos, de 17 a 20 acertos. Logo, as crianças de 5
anos mantiveram- se dentro do padrão; e as crianças de 3 e 4 anos ultrapassaram o
padrão, cerca de 70% e 50% das crianças estudadas, respectivamente. Observou-se que
crianças de 3 anos ficaram acima do padrão estipulado por Rosa Neto. A partir dessa
pesquisa, concluiu-se que quanto mais cedo a criança vivenciar o meio esportivo
(aquático), maior será a possibilidade de aquisição de habilidades motoras.
Palavra-chave: desenvolvimento motor; esquema corporal; natação.
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Impacto de um acampamento de educaçao em saúdenos fatores de risco para
sindrome metabólica em crianças com sobrepeso e obesidade
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
Suliane Beatriz Rauber
Isabella Reis Praça
Carmen Silvia GrubertCambpell
Pós Graduação Strictu Sensu em Educação Física
Universidade Católica de Brasília – Brasília – DF – Brasil
Professora.suliane@gmail.com
Resumo
O comportamento sedentário, aliado a má alimentação, tem atingido cada vez mais crianças,
adolescentes e suas famílias em todo o mundo. Essas mudanças de estilo de vida tem gerado
preocupação aos profissionais da saúde que se dedicam à prevenção de doenças como
obesidade e co-morbidades, que levam a distúrbios como a síndrome metabólica. Programas
educativos têm sido considerados uma ferramenta importante para a melhora desse quadro.
Nesse sentido, os acampamentos de férias são um importante espaço para a troca de
experiências e convivência entre os participantes, o que é bem vindo para crianças com excesso
de peso. Dessa forma, o objetivo do estudo foi avaliar os impactos de um acampamento de
educação em saúde nos fatores de risco para síndrome metabólica em crianças com sobrepeso e
obesidade. Participaram do acampamento de educação em saúde para uma infância saudável
(CAMP) –20 crianças (9 meninos e 11 meninas; 9,4±1,1 anos). O CAMP teve duração de cinco
dias e foi realizado no período das férias de verão. A intervenção teve como objetivo promover
educação em saúde para a prevenção de doenças relacionadas ao excesso de peso em crianças
com sobrepeso e obesidade do Distrito Federal (DF). As atividades educativas foram desenvolvias
em uma chácara, por uma equipe interdisciplinar formada por profissionais da área de educação
física, nutrição, psicologia e pedagogia. Foram mensuradas variáveis antropométricas, da pressão
arterial e coletas sanguíneas para posterior avaliação de variáveis bioquímicas (glicemia, insulina
basal, índices HOMA IR e Beta e perfil lipídico). Os dados apresentaram distribuição normal e
para a comparação entres pré e pós acampamento foi utilizado o teste t de student. Usamos o
teste d’Cohen para verificar a magnitude das respostas pela amostra ser pequena. Foi adotado p
<0.05 para diferenças estatisticamente significativas. Resultados: No momento pré CAMP a média
de PAS ACAMP foi 115,35±10,23mmHg e a PAD 77,80±8,92 mmHg. Após ACAMP a PAS de
repouso diminuiu 9,1% (10,4mmHg – d’=1,139) e 5% a PAD (3mmHg – d’=-0,402).Quando
comparamos pré e pós ACAMP observamos que: o HOMA Beta apresentou uma diminuição de
56,2% (98,8);do perfil lipídico a média do CT diminuiu 18,95 mg/dl, do LDL 9,7mg/dl, do Não HDL
16,15 mg/dl e triglicerídeos 27,05 mg/dl. Na Tabela 1 estão descritos os valores antropométricos e
bioquímicos. Concluímos que cinco dias em um acampamento de educação em saúde, com
prática de atividade física e alimentação saudável contribuiu para redução de circunferência da
cintura, pressão arterial, resistência à insulina e melhora no perfil lipídico. Medidas que são
indicativos para síndrome metabólica.
Palavras – Chave: Acampamento; Prevenção e Promoção da saúde, educação em saúde,
doenças cardiovasculares, pressão arterial, saúde da crianças, saúde do adolescente, infância,
adolescência.
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Reprodutibilidade da variabilidade da frequência cardíaca em escolares
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
Danilo Pinho Souza
Universidade Católica de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil, danilodpx@gmail.com
Resumo
O Controle autonômico da frequência cardíaca pode ser inferido por meio da variabilidade
da Frequência Cardíaca (VFC) (DIETRICH et al., 2010), sendo utilizados em pesquisas que
possuem achados influentes na medicina pediátrica (AXELROLD et al, 2006). A VFC é
uma técnica de avaliação simples e não-invasiva (REIS et al. 1998; MELO et al., 2005) da
ação do sistema nervoso autônomo (SNA) sobre a frequência cardíaca (MIGLIARO et al.,
2001). Resumindo, suas análises são interpretadas pela avaliação das oscilações dos
intervalos entre batimentos cardíacos consecutivos (intervalos R-R) (VANDERLEI et al.,
2009). Enquanto a VFC alta é sinal de boa adaptação, caracterizando um indivíduo
saudável com mecanismos autonômicos eficientes, a baixa VFC é um indicador de
adaptação anormal e insuficiente do SNA, podendo sinalizar um mau funcionamento dos
mecanismos fisiológicos no indivíduo (VANDERLEI et al., 2009).Com o avançar da idade,
existe uma perda da capacidade de estabilização do SNA sobre a VFC por uma diminuição
da atividade parassimpática no adulto e idoso, enquanto que há o predomínio da
atividade vagal em crianças (GOTO et al., 1997; GALEEV et al., 2002; PASCHOAL et al.,
2006). A baixa VFC ocorre sob influência predominantemente simpática no controle da FC
devido ao desequilíbrio da função do SNA e está possivelmente relacionada com a
obesidade, deposição de gordura visceral elevada e menor aptidão aeróbia, constituindo
uma notável preditora de eventos cardíacos incluindo doenças coronarianas, infarto do
miocárdio, insuficiência cardíaca, comunicação interatrial e diabetes (REED et al., 2006;
FINLEY et al., 1989; MIGLIARO et al., 2001; VANDERLEI et al., 2009; NOLAN et al.,
1992).O estudo da VFC em crianças pode se tornar uma ferramenta prognóstica na
promoção da saúde de indivíduos adultos, justificando as pesquisas sobre esta variável.
Em suma, estes resultados expressam a necessidade de novos e mais abrangentes
estudos de reprodutibilidade da VFC na população infantil. Inerente aos estudos
abordados supõe-se que os registros curtos na posição sentada mostraram uma melhor
reprodutibilidade em relação aos protocolos empregados em estudos prévios.
Palavras-chave: Variabilidade da frequência cardíaca, Sistema nervoso autônomo,
Reprodutibilidade.
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Zumba® Kids: Uma nova ferramenta de intervenção para o desenvolvimento
global infantil
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
Frederico Gabriel Filgueiras Cardoso1
Carmen Silva Grubert Campbell2
frederico.gabriel18@gmail.com, campbellcsg@gmail.com
Resumo
A dança muito mais do que um passatempo ou divertimento é um valor voltado para o desenvolvimento
global da criança e do adolescente. Se uma criança na pré-escola teve a oportunidade de participar de
aulas de dança, certamente, terá mais facilidade para ser alfabetizada. Sabe-se que a dança estimula o
indivíduo por várias formas durante a aula, trazendo benefícios motores para novas experiências corporais,
estimulando o cognitivo para ter mais atenção, raciocínio, criatividade e melhor rendimento escolar, poderá
expressar suas emoções por meio da afeição da coreografia ou dança livre e terá uma grande participação
no meio social sendo um indivíduo mais extrovertido do que introvertido. Além de toda a importância
educacional para o crescimento do indivíduo, a prática desta atividade física terá como característica a
promoção da saúde física, motora, mental e social por meio da dança, música e o despertar para a cultura
latino-americana bem como sua culinária. Nesse sentido, esse projeto visa avaliar a contribuição do
programa Zumba® kids, um tipo de dança latina e lúdica para crianças, na exploração e aprendizagem não
apenas dos movimentos, mas também da culinária, da cultura, da música e promoção da socialização.
Participarão do estudo 60 alunos com idade entre 7 e 8 anos, ambos os sexos, eutróficos, estudantes de
ensino fundamental de escola pública do DF (CAIC – Professor Walter José de Moura – Areal – DF) com o
objetivo de avaliar e comparar o desempenho motor, escolar e a participação das crianças na escola após 4
meses de aula de Zumba® Kids sendo feitas duas vezes por semana com duração de 60 minutos cada
aula, sendo que 30 participantes serão os principais participantes do programa e os outros 30 serão o grupo
controle. Serão realizadas duas visitas a primeira visita será destinada à avaliação antropométrica,
composição corporal: dobras cutâneas em mm por meio de adipômetro e mensuração da PA de
repouso utilizando-se esfigmomanômetro das crianças a ser realizada no Laboratório de Estudos em
Educação Física e Saúde (LEEFS) da Universidade Católica de Brasília para caracterização da
amostra e será feito um questionário para as crianças a respeito da experiência em modalidades de
dança e promoção de saúde. A segunda visita será realizado um teste de aptidão física (PROESPBR) juntamente com o teste de corrida (University Montreal Track Test) na pista de Atletismo da
Universidade Católica de Brasília (UCB), aonde as crianças terão que correr atrás de uma bicicleta
guiado pelo pesquisador que estará fazendo o ritmo a ser seguido pelas crianças e finalizando com o
teste atenção (STROOP) para medir a concentração e rastrear a disfunção cognitiva. A hipótese
deste estudo é que com a realização do programa Zumba® Kids, ele poderá contribuir para o
desenvolvimento motor, cultural, social, da auto estima e da aprendizagem e participação escolar que
consequentemente poderão contribuir para uma melhor saúde física, social e mental e modificação do meio
social em que vivem trazendo benefícios para as salas de aula e um melhor convívio na comunidade
escolar.
Palavras-chave: Zumba® Kids, Dança, Educação Corporal, Desenvolvimento Global.

1 Graduando em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília, integrante do Laboratório de
Estudos em Educação Física e Saúde.
2 Doutorado em Ciências (Fisiologia Humana) pela Universidade de São Paulo, docente RTC da
Universidade Católica de Brasília, programa de Mestrado e Doutorado em Educação Física.
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Perfil antropométrico de atletas de saltos ornamentais de nível nacional
Temática: Treinamento Esportivo – Pôster
Lúcia Kobayashi
Davi Alves de Lima
Edgard de Melo Keene von Koenig Soares
Guilherme Eckhardt Molina
Universidade de Brasília-UnB, Brasília-DF, Brasil, kobayashi@unb.br
Resumo
O conhecimento do perfil antropométrico de atletas é de grande importância para a melhoria do
desempenho atlético, detecção de talentos e também para preparação desses atletas, sendo bem
estudado em atletas brasileiros de diversas modalidades (voleibol, rugby, futsal e futebol de
campo), no entanto, faltam estudos que busquem traçar o perfil antropométrico de atletas da
modalidade de saltos ornamentais. Objetivo: levantar o perfil antropométrico de atletas de saltos
ornamentais de nível nacional. Material e método: Participaram 49 atletas (masculino = 25 e
feminino = 24), com idade entre 11 e 33 anos com dados coletados entre os anos de 2006 a
2017. Foram mensuradas a massa corporal, estatura, dobras cutâneas, envergadura, perímetros e
circunferências. Os participantes foram divididos em quatro categorias, masculino juvenil e adulto,
feminino juvenil e adulto. A densidade corporal (DC) do masculino adulto foi obtida pela equação
de Jackson-Pollock (1978) e o feminino adulto por Jackson,Pollock e Ward (1980). O percentual de
gordura corporal (%G) para ambos foi pela equação de Siri (1961). Os %G masculino e feminino
juvenil foi determinado pela equação de Slaughter et al. 1988 distintos por gênero. O somatótipo
foi determinado nos componentes endomorfo, mesomorfo e ectomorfo pelo método de HeathCarter. O índice de envergadura foi obtido pela relação envergadura/estatura. Resultados: Estão
apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Perfil antropométrico de atletas de saltos ornamentais (média e desvio padrão).
Idade (anos)
Massa corporal (kg)
Estatura (cm)
Envergadura (cm)
IMC (kg/m2)
Índice de
envergadura
%Gordura
%Muscular
Endomorfia
Mesomorfia
Ectomorfia

Masculino
Juvenil (n = 13)
Adulto (n = 12)
13,9 ± 1,6
23,8 ± 2,8
57,1 ± 9,1
69,4 ± 7,7
163,2 ± 8,9
170,6 ± 7,8
172,2 ± 9,9
178,8 ± 10,0
21,3 ± 1,4
23,8 ± 1,2
1,06 ± 0,03
1,05 ± 0,03
10,6 ± 2,6
49,1 ± 5,7
2,3 ± 0,5
5,1 ± 0,6
2,5 ± 0,5

07,2 ± 2,8
51,0 ± 2,5
2,3 ± 0,7
5,4 ± 0,6
1,9 ± 0,6

Juvenil (n = 12)
15,1 ± 1,7
53,3 ± 8,7
158,5 ± 7,1
167,7 ± 9,2
21,2 ± 2,7
1,06 ± 0,03

Feminino
Adulto (n = 12)
22,3 ± 4,1
57,0 ± 5,6
160,4 ± 4,0
166,43 ± 6,0
22,1 ± 1,6
1,04 ± 0,02

17,2 ± 2,9
50,3 ± 9,2
3,3 ± 0,7
3,9 ± 1,5
2,4 ± 1,2

15,0 ± 3,5
55,0 ± 7,3
3,4 ± 0,9
4,2 ± 0,8
2,0 ± 0,7

Conclusão: Os atletas de saltos ornamentais apresentam padrão de normalidade para IMC e %G,
com predomínio de mesomorfia, o que pode ser usado como parâmetro para seleção de futuros
atletas, bem como para a manutenção ou aprimoramento do desempenho.
Palavras-chave: atletas, antropometria, somatótipo, saltos ornamentais.
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Atividade física no contexto universitário – correlação entre prática desportiva
orientada e qualidade de vida em estudantes da Universidade de Brasília
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
Francielly Martins Prado1
Alexandre Lima de Araújo Ribeiro2
Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil, francielly.mprado@gmail.com

Resumo
A atividade física é fator de proteção para uma série de doenças crônicas não
transmissíveis. Entretanto, com o passar dos anos, é possível notar uma diminuição
preocupante dos níveis populacionais de atividade física. Neste contexto, torna-se
necessária a criação de políticas públicas e programas de saúde visando à promoção da
atividade física numa abordagem populacional, o que inclui o ambiente acadêmico, uma
vez que os estudantes universitários apresentam uma série de comportamentos de risco
para a saúde, dentre eles baixos níveis de atividade física. Este estudo teve como objetivo
analisar a atividade física no contexto universitário, no sentido de discutir sobre a prática
desportiva orientada e fatores associados. A população foi constituída por alunos
participantes da disciplina Prática Desportiva da Universidade de Brasília e a amostra
utilizada foi composta pelos alunos das disciplinas de natação, vôlei, futebol e ultimate
frisbee que obtiveram no mínimo 75% de presença no semestre em que a pesquisa foi
realizada. Tratou-se de uma pesquisa descritiva, em que foram analisadas as seguintes
variáveis: (a) idade (b) nível socioeconômico; (c) gênero; (d) local de moradia; (e)
histórico de atividade física; (f) tempo disponível para praticar atividade física; (g) curso.
Foram analisadas as relações entre prática desportiva orientada e seus fatores associados,
mensurados através do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), além de
seus resultados no começo e no final do semestre letivo. Um dos maiores problemas
elencados pelos estudantes para a inatividade física é a falta de tempo e dinheiro, o que
resolve-se com a criação e manutenção de espaços que propiciem a prática desportiva de
rendimento e lazer na universidade, ocasionando assim a minimização desses problemas.
Embora o estudo priorize os aspectos elencados em uma única instituição, os achados
corroboram com os dados de diferentes regiões e instituições do país.
Palavras-chave: Atividade Física, Prática Desportiva, Universidade de Brasília.

1 Bacharela em Educação Física, pela Universidade de Brasília. Integrante do Laboratório de Pesquisa
sobre Gestão do Esporte - GESPORTE.
2 Bacharel em Educação Física, pela Universidade de Brasília. Integrante do Laboratório de Pesquisa sobre
Gestão do Esporte – GESPORTE.
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O esporte telespetáculo e o uso de ferramentais digitais: algumas repercussões
na interação televisão/telespectador nas redes sociais online
Temática: Comunicação e Mídia – Pôster
Francielly Martins Prado1
Alexandre Lima de Araújo Ribeiro2
Pedro Elias Dias Chades de Alencar3
Alfredo Feres Neto4
Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil, francielly.mprado@gmail.com

Resumo
As transmissões esportivas no Brasil sempre foram eventos de grande audiência
midiática e, os veículos de comunicação são responsáveis por intensificar essa paixão,
visto que o crescimento da mídia, não por acaso, esteve sempre próximo ao
desenvolvimento dos esportes no Brasil. O estudo desenvolveu uma reflexão que
originou-se a partir da necessidade de mapear a relação existente entre a televisão e o
futebol, além de investigar de que maneira a espetacularização do esporte e seus
recursos utilizados influenciam em sua transmissão televisiva. Assim, com base em
estudos anteriores, o objetivo foi o de analisar a veiculação do futebol pela televisão no
país que, de olho no crescimento da audiência, revestiu o futebol com uma linguagem de
espetáculo. Utilizou-se de uma metodologia de pesquisa bibliográfica para o seu
desenvolvimento, tendo esta sido feita em livros, revistas, anais de
Seminários/Congressos, sites da Internet (blogs, crônicas esportivas), entre outros.
Concluiu-se que o jogo passou a não ser relatado apenas como um esporte, e sim um
espetáculo, no qual vale lançar mão da interatividade visual, com o uso de computação
gráfica, várias câmeras de todos os ângulos e atletas transformados em heróis nacionais
não apenas para o crescimento dos veículos de comunicação, mas também para o
enaltecimento do esporte e mercado.
Palavras-chave: Futebol, Televisão, Espetáculo, Torcedor, Mídia.

1 Bacharela em Educação Física, pela Universidade de Brasília. Integrante do Grupo de Pesquisa Mídias,
Educação e Educação Física.
2 Bacharel em Educação Física, pela Universidade de Brasília. Integrante do Laboratório de Pesquisa
sobre Gestão do Esporte - GESPORTE.
3 Estudante de Educação Física na Universidade de Brasília. Integrante do Grupo de Pesquisa Mídias,
Educação e Educação Física.
4 Doutor em Educação; Mestre em Educação Física. Docente da Universidade de Brasília.
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Efeitos do estado de jejum sobre a glicemia e a modulação vagal em repouso
Temática:Atividade Física e Saúde- Pôster
Weslayne Lima Guaraná
Caio Gabriel de Jesus Rocha
Enoque Barbosa Junior
Pedro Henrique Lobato de Oliveira
Pedro Henrique Fernandes
Guilherme Eckhardt Molina
Carlos Janssen Gomes da Cruz.
Centro Universitário Euro-Americano-UNIEURO, Brasília- DF, Brasil
E-mail: weslayneguarana@gmail.com
Resumo
Introdução: Embora a restrição de carboidratos possa aumentar o grau de modulação
vagal sobre o coração a longo prazo, o efeito agudo dessa manobra nutricional sobre a
modulação parassimpática em repouso ainda não está bem estabelecida. Objetivo:
Analisar os efeitos do estado de jejum sobre a modulação vagal e glicemia em condição de
repouso. Métodos: A amostra foi composta por 21 homens aparentemente saudáveis
(22,6 ±5,1 anos; 23,3±3,1 kg/m2). Após 10-12 horas de jejum, na posição supina, foi
realizado um registro de intervalos R-R (iRR) com duração de 5 minutos por meio de um
frequencímetro modelo v800 da marca Polar®. Posteriormente, a análise da variabilidade
da frequência cardíaca (VFC), técnica válida e não invasiva para análise da função
autonômica cardíaca, foi realizada por meio dos índices r-MSSD e SD1 (marcadores
parassimpáticos) acessados por meio do software Kubios®. A análise da glicemia foi
realizada após 15 minutos de repouso por meio de um glicosímetro da marca AccuChekPerforma®. O mesmo procedimento de coleta de dados foi adotado em estado
alimentado, 2 horas após refeição contendo 20% das calorias diárias recomendadas pela
Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Análise estatística: Para a comparação
entre as condições foi utilizado um teste T dependente, assumindo como estatisticamente
significativo um valor de p ≤ 0,05. Resultados: Não foram observadas diferenças
estatisticamente significativas entre as condições sobre a glicemiaJejum: 93,2 ± 8,6;
Alimentado: 97,7 ± 10,9 (p 0,14), r-MSSD Jejum: 61,5 ± 20,4; Alimentado:51,2 ± 21,5 ( p
0,10) ou SD1Jejum: 43,5 ± 14,4; Alimentado:36,3 ± 15,25 ( p 0,10). Conclusão:
Concluímos que 10-12 horas de jejum não alteram o grau de modulação vagal e a glicemia
de repouso de jovens saudáveis e fisicamente ativos.
Palavras chave: Aeróbio em jejum, variabilidade da frequência cardíaca, sistema nervoso
autônomo.
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As relações de gênero frente ao conteúdo dança nas aulas de Educação Física
Temática: Corpo e Cultura – Pôster
Luciana dos Santos Gonçalves1
Fernando Junio Antunes de Oliveira Cruz 2
Samuel da Cunha Oliveira 3
Nilza Maria do Valle Pires Martinovic4
Universidade Católica de Brasília, Taguatinga, DF, Brasil. luciana.dos.santos23@gmail.com

Resumo
Partindo do pressuposto que todos os indivíduos nascem aptos biologicamente para dançar, temse uma lacuna quanto à aceitação dos alunos devido ao distanciamento relacionado aos
estereótipos, que são características impostas pela sociedade, aos papéis sociais de cada indivíduo
e ao não estímulo precoce. É existente o paradigma de que a dança é culturalmente uma prática
corporal feminina, causando indiretamente o afastamento do público masculino, reflexo este
relacionado ao desenvolvimento histórico dos indivíduos. Diante disso o objetivo desse estudo é
investigar as relações de gêneros diante o conteúdo dança nas aulas de Educação Física. Como
base de pesquisa, foi realizado um estudo observacional descritivo de abordagem transversal de
método misto paralelo, Participaram do estudo 394 alunos (14,0 ± 1,6 anos), sendo 203 do sexo
feminino e 191 do sexo masculino, do ensino fundamental II e ensino médio das escolas assistidas
pelo Programa Instituição de Bolsas de Iniciação a Docência - Pibid da Universidade Católica de
Brasília - UCB. A coleta de dados dos alunos foi realizada via questionário fechado, individual e
estruturado. Além disso, foi realizado análise descritiva de média, frequência, percentual e desvio
padrão. O nível de aceitação da dança nas aulas de Educação Física, teve-se um total de 57%
positiva e 43% negativa, porém o resultado foi maior para o sexo feminino, 77%, e 36% para o
sexo masculino. 84% dos alunos não tiveram aula de dança nas aulas de Educação Física e
somente 16% tiveram, sendo que não teve diferença significativa estatisticamente, entre os
sexos. Os estilos de dança que os alunos demostraram interesse foram: hip hop (feminino 23,2%
e masculino 33,3%), forró (feminino 21,6% e masculino 16,8%) e todos os estilos (feminino
14,4% e masculino 13,7). Diante desses fatores, infere-se que o nível de aceitação dos alunos
perante a esse conteúdo é negativa, com relação aos gêneros. Nas atividades escolares é
intrínseca a separação de feminino e masculino, pois essa separação é normalizada pelas
construções sociais, porém se a dança for inserida nos primeiros anos escolares, poderia diminuir
a rejeição do sexo masculino, desconstruindo a ideia de que a dança é exclusivamente feminina.
Palavras-chave: Dança, gênero, estereótipo.

1 Graduada em Educação Física pela UCB e ex bolsista e atualmente voluntária do Pibid/CAPES.
2 Graduado em Educação Física pela UCB, ex bolsista e atualmente voluntário do Pibid/CAPES.
3 Graduando em Educação Física pela UCB e bolsista de Iniciação Científica.
4 Mestre em Educação Física pela UCB e Coordenadora do Subprojeto em Educação Física
Pibid/CAPES/UCB
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Correlação entre o Índice de massa corporal, razão cintura-quadril e
circunferência da cintura em estudantes assistidos pelo Pibid/CAPES de
uma escola de Taguatinga – DF
Temática: Escola – Pôster
Fernando Junio Antunes de Oliveira Cruz
Luciana dos Santos Gonçalves
Nilza Maria do Valle Pires Martinovic
Universidade Católica de Brasília, Taguatinga, DF, Brasil, fernandooliver92@gmail.com
Resumo
No contexto da saúde pública, o índice de massa corporal (IMC) se torna uma ferramenta
importante por apresentar um critério de diagnóstico simples e de baixo custo na
identificação de sobrepeso e obesidade. Além do IMC, a circunferência da cintura (CC) e a
razão entre as circunferências da cintura e quadril (RCQ) são aliadas nessa avaliação, visto
que o excesso de gordura abdominal é um importante fator de risco para doenças
cardiovasculares. Portanto, o objetivo do estudo foi analisar e correlacionar o IMC com a
RCQ e a CC. Participaram do estudo 255 adolescentes (meninos= 107; meninas= 148)
entre 14 e 17 anos (meninos= 62,58±13,97kg; 1,71±0,07m; meninas= 52,84±9,53 kg;
1,62±0,06m) estudantes de uma escola pública de Taguatinga – DF assistida pelo
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid/CAPES). Os estudantes
foram submetidos à avaliação física onde foram analisadas as variáveis: circunferência de
cintura e quadril (mm), aferição de estatura (m) e peso corporal (kg). Após averiguar a
normalidade dos dados, foi realizada a análise descritiva e verificou-se a correlação de
Pearson, adotando p<0,05 como nível de significância. Notou-se correlação positiva fraca
para meninos (r= 0,3; p=0,001) e meninas (r= 0,4; p<0,001) entre o IMC (meninos=
21,32±4,05kg/m2; meninas= 20,17±3,30 kg/m2) e a RCQ (meninos= 0,80±0,43cm;
meninas= 0,73±0,04cm), contudo uma correlação positiva forte tanto para meninos (r=
0,9; p<0,001) quanto para meninas (r= 0,9; p<0,001) entre o IMC e a CC (meninos=
77,32±10,68cm; meninas= 67,1±7,06cm). Sendo assim, a combinação do uso das
medidas de IMC, CC e RCQ é observada como eficiente na predição de disfunções
cardiovasculares, entretanto, deparou-se que para essa amostra a análise dos índices
antropométricos com a CC se apresentou mais adequada do que a RCQ, dados que
também foram observados em estudos anteriores, onde a circunferência da cintura pode
ser utilizada como identificador antropométrico de distribuição da gordura abdominal.
Corroborando com outros estudos, sugere-se o uso da circunferência da cintura como
variável antropométrica adequada para a avaliação da presença de tecido adiposo visceral.
Palavras-chave: Circunferência da Cintura, Doenças Cardiovasculares, Índice de Massa
Corporal, Saúde Pública.
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Frequência cardíaca de recuperação após esforço se correlaciona com a
taquicardia durante o teste ortostático em homens saudáveis
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
Paula Beatriz Silvestre Melo
Arthur Sales Vasconcelos
Waydson Rabelo Alves
Michelle Morlin
Keila Elizabeth Fontana
Luiz Guilherme Grossi Porto
Guilherme Eckhardt Molina
Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil, biabeatrizmelo@gmail.com
Resumo
Introdução: Estudos clínicos demonstram que a avaliação da frequência cardíaca no repouso, na posição supina (FCS),
e a frequência cardíaca de recuperação imediatamente após esforço (FCR) estão associadas com mortalidade por todas
as causas. A FCS e a FCR são fortemente influenciadas pelo Sistema Nervoso Autônomo e seus ramos simpático e
parassimpático, sendo o último influenciado pela prática de atividade física. O aumento da atividade simpática e/ou a
redução da atividade parassimpática no repouso, bem como o lento decremento da FCR estão associados a negativos
prognósticos em diferentes populações. Portanto, o nosso objetivo foi verificar a correlação entre a modulação da
frequência cardíaca durante o estresse ortostático ativo (EOA) com a FCR durante 5 minutos após teste de esforço
máximo (TEmax) em homens saudáveis. Metodologia: Foi realizado um estudo transversal com amostra não
probabilística por conveniência. Foram avaliados 30 indivíduos do sexo masculino, com idade de 25,3 ± 6,4 anos e IMC
23,4± 2,1 Kg/m2, saudáveis, de acordo com avaliação eletrocardiográfica convencional. O EOA, que se caracteriza pela
mudança da posição corporal supina para a posição ortostática em 5 segundos, avaliou a função autonômica cardíaca
(FAC) no repouso por meio da velocidade (bpm/s) e do tempo (s) de taquicardia absoluta até a frequência cardíaca pico
(FCpico), após a mudança postural. A FCR foi obtida por meio da variação absoluta entre a frequência cardíaca de
recuperação do 1º ao 5º minuto, segundo protocolo de Cole et al. e a frequência cardíaca máxima (FCmax), obtida no
teste de esforço (FCR= FC1ºao5ºmin – FCmax). Após avaliação da normalidade dos dados ( Shapiro Wilk) verificou-se a
distribuição não-paramétrica. Para descrição dos dados utilizou-se a mediana (extremos) e para a análise de correlação
foi utilizado o coeficiente de Spearman, ao nível de significância de 5%. Para o processamento dos dados utilizou-se o
software estatístico Graph Pad, 6.0. Resultados: Os voluntários na condição de repouso apresentaram a FC 57,5 (4374) bpm; FCpico 97,5 (70-120) bpm; Pressões Sistólica e Diastólica 123 (102-150) e 79 (56-90) mmHg,
respectivamente. No esforço, foram registrados FCmax 189 (166-203) bpm e consumo máximo de oxigênio 48,3 (38,554,9) ml.kg.min-1. Na recuperação os registros da FCR foram: 1º min 27 (11-42) bpm; 2º min 53 (31-75) bpm; 3º min
62 (40-78) bpm; 4º min 67 (47-87) bpm; 5º min 70,5 (49-86) bpm. As correlações entre a velocidade de taquicardia
(bpm/s) durante o EOA e a FCR foram positivas, a seguir: 1º min: r s= 0,36 p= 0,02; 2º min: rs = 0,42 p=0,01; 3º min:
rs= 0,45 p=0,00; 4º min: rs= 0,41 p=0,01 e 5º min: rs=0,56 p<0,01 minutos de recuperação. Com relação ao tempo (s)
de taquicardia durante o EOA verificou-se correlações negativas, a seguir: 1ºmin: r s= -0,33 p=0,03; 2º min: r s= -0,31
p=0,04; 3º min: rs= -0,31 p=0,04; 4ºmin: r s= -0,25 p=0,05 minutos de recuperação. Conclusão: O principal achado
do trabalho foi verificar que a FCR se correlaciona positivamente com a velocidade de taquicardia e negativamente com
o tempo de taquicardia, durante o EOA indicando que o comportamento da frequência cardíaca durante o EOA pode
influenciar a FCR após TEmax. Ou seja, quanto maior a velocidade de taquicardia durante o EOA, maior será a variação
da FCR. Ao passo que, quanto maior o tempo de taquicardia, menor será a variação da FCR, indicando que houve
menor recuperação da frequência cardíaca após o TEmax. Nesse contexto, uma futura aplicação do estudo é permitir
uma avaliação mais eficiente e acessível do funcionamento cardiovascular o que pode auxiliar o profissional de educação
física a avaliar a capacidade do individuo de se recuperar do esforço, antes mesmo de realizá-lo.
Palavras- chave: Sistema Nervoso Autonômico, Repouso, Recuperação, Teste ortostático, Frequência Cardíaca.
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Falando de saúde na escola: Intervenção para a conscientização de hábitos
saudáveis em parceria família-filhos-escola
Tema: Escola – Pôster
Mariana Alberto Santos de Melo
Jennifer Santiago Batista
David Gomes do Nascimento
Gabriel de Sousa Alves
Renan de Faria Galvão
Raiane Maiara dos Santos Pereira
Centro Universitário Euro-Americano – UNIEURO, Brasília, DF, Brasil, equipegessi@gmail.com
Resumo
Há um consenso sobre a obesidade ser considerada um fator de risco para doenças crônicas e emocionais,
mas esse fato não deve ser discutido apenas dentro de laboratórios, hospitais e ambiente acadêmico, mas
sim estar acessível nas várias esferas sociais. Há uma transição nutricional em diversos países, da
subnutrição para a obesidade, onde essa mata mais pessoas do que aquela. Preocupantemente, em 2014,
mais de 1,9 bilhões de adultos com 18 anos ou mais estavam acima do peso. Quando se trata de crianças,
esse valor também é alarmante, pois existem 41 milhões de crianças obesas no mundo todo.. Esses dados
refletem às mudanças na sociedade de modo geral, como a alta tecnologia, mulher no mercado de trabalho,
maiores oportunidades de formação, aumento da violência urbana, trânsito nas ruas, diminuição de espaços
como parques e praças e até depredação dos mesmos dentre outras mudanças do mundo moderno, que
levou à alterações na relação alimentação x atividade física, impactando diretamente no peso corporal das
pessoas e principalmente das crianças. Desse modo, a identificação desses fatos sugere intervenções, que
busquem inteirar a comunidade escolar com ações simples e adequadas a cada realidade. Para que essas
ações se concluam, deve-se contar com o auxílio da família e da escola, afinal essas são as principais fontes
de influência na formação das crianças. A escola acaba se tornando o ambiente de maior permanência das
crianças, fator de extrema influência na vida delas. Sendo que esses conhecimentos em conjunto com a
educação familiar, por meio do exemplo dos pais e da disponibilização de prática de atividade física que eles
oferecem às crianças, poderão fortalecer a construção de hábitos saudáveis na rotina infantil. Pensando
nisso, o presente estudo terá como objetivo promover o esclarecimento, através de palestras, acerca dos
hábitos saudáveis com base na parceria família-filhos-escola. Para isso, o estudo contará com dois grupos
(experimental e controle) compostos por crianças do 3º ano do ensino fundamental de escola do Distrito
Federal, juntamente com seus respectivos familiares, que assinarem o termo de consentimento livre e
esclarecido. Os participantes serão avaliados, pré e pós intervenção, quanto ao nível de atividade física e
qualidade alimentar, por meio de questionário validado. Além disso, será mensurado o percentual de gordura
corporal, através do protocolo de dobras cutâneas de acordo com sexo e idade. Somente o grupo
experimental participará do ciclo de 4 palestras, que terão linguagem acessível ao público alvo e serão
ministradas uma vez por semana, com duração de uma hora cada. Ao final de cada palestra a família
anotará tópicos do que aprendeu e o que tentará melhorar nos próximos dias. Será testada a normalidade
dos dados, e comparados os dados pré e pós intragrupo e entre os grupos. A hipótese é que o grupo com
palestras apresente um maior nível de atividade física, melhora alimentar e redução do percentual de
gordura corporal, indicando a melhoria dos hábitos relacionados a atividade física e alimentação. Ao findar
do estudo, será emitido um relatório à comunidade escolar com os resultados de modo que todos possam
refletir sobre a importância dos hábitos saudáveis e intervenções para sua melhora.
Palavras-chave: Conscientização, Obesidade infantil, Atividade física, Promoção a Saúde.
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Avaliação da qualidade do sono dos estudantes ingressantes nos cursos da
área de ciências da saúde
Temática: Atividade física e saúde - Pôster
Renato Dias Oliveira¹
Claudia Dias Leite²
Geórgia Danila Fernandes D´Oliveira²
Centro Universitário UniProjeção, Brasília, DF, Brasil, renato.edf2017@gmail.com
Resumo
O sono possui um papel importante no processo de aprendizagem, na capacidade de memorização,
no rendimento cognitivo, na regulação dos hormônios e do metabolismo e na vitalidade. Apesar de
sua importância, é comum estudantes de graduação apresentarem uma má qualidade de sono
devido as restrições em função do estilo de vida, das atividades acadêmicas, do trabalho e uso de
equipamentos eletrônicos, bem como das interrupções do sono levando a uma quantidade e/ou
qualidade inadequada. Um estilo de vida saudável e a prática regular de exercícios físicos auxiliam
nas perturbações do sono melhorando a fragmentação e a latência. Diante do exposto, o objetivo do
presente estudo foi avaliar a qualidade do sono dos estudantes ingressantes nos cursos da área de
ciências da saúde, e a sua relação com os níveis de atividade física (NAF). A amostra foi composta
por 45 estudantes dos cursos de educação física e fisioterapia, sendo 53% do sexo feminino, média
de idade de 23,30 ± 6,86 anos, 51% do turno matutino e 49% do turno noturno. Para avaliação da
qualidade do sono utilizou-se a Escala de Sonolência de Epworth (ESE) e o Índice de Qualidade de
Sono de Pittsburgh (PSQI), e o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) para avaliar o
NAF. Os questionários foram aplicados aleatoriamente em sala de aula, respondidos individualmente
e as dúvidas esclarecidas pelo pesquisador. Para análise estatística foi utilizado o programa estatístico
SPSS 18.0 para Windows, onde foram realizadas as medidas descritivas, teste qui-quadrado e a
correlação de Spearman, considerando p≤0,05. Os resultados demonstram que a duração do sono
dos estudantes foi de 6,39 ± 1,35 horas. A pontuação geral dos componentes do PSQI demonstrou
que 58% dos estudantes apresentavam qualidade do sono ruim, 24% presença de distúrbio do sono
e somente 17% uma boa qualidade do sono. Não houve diferença significativa entre os turnos
(p=0,75). Encontrou-se uma sonolência diurna excessiva em 53% dos estudantes, sendo que 18
apresentavam uma sonolência leve e 6 sonolência moderada, sem diferença significativa entre os
turnos (p=0,83). Não houve correlação entre a sonolência diurna e a qualidade do sono (p=0,57).
Observou-se que 13% dos estudantes eram muito ativos, 29% ativos, 27% irregularmente ativos e
31% sedentários. Houve correlação positiva e fraca entre o NAF e a eficiência do sono (r=0,29;
p=0,05), ou seja, quanto mais ativo, melhor a relação entre o número de horas dormidas e o
número de horas de permanência no leito. Não houve diferença significativa entre os turnos
(p=0,99), nem correlação entre o NAF e a sonolência diurna (p=0,88) e o NAF e a qualidade do sono
(p=0,49). Conclui-se que a prática regular de atividade física melhora a eficiência do sono,
entretanto, os estudantes ingressantes nos cursos da área de ciências da saúde são
predominantemente sedentários, apresentam uma qualidade de sono ruim e alta prevalência de
sonolência diurna.
Palavras-chave: Sono, Exercício, Estudante.
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Análise da Força de Preensão em Idosos Participantes de Treinamento
Funcional com Realidade Virtual
Temática: Atividade física e saúde – Pôster
Lorrayne Carolyne Pereira dos Santos
Izabel Borges dos Santos
Fernanda Campos Avila
Natana Nazareth Viana Farias
Isabella da Silva Almeida
Debora Lopes
Luan Laurentino Ferreira
Juliane Andrade
Geórgia Danila Fernandes D´Oliveira
Centro Universitário UniProjeção, Brasília, DF, Brasil, lorraynecps@gmail.com

Resumo
Com o aumento gradual da população de idosos as pessoas passarão pelo processo de
senescência, caracterizado pela diminuição da capacidade funcional e alterações
morfológicas do corpo humano. A prática regular de atividade física têm sido amplamente
adota pelos idosos devido aos diversos benefícios promovidos ao corpo e a mente
durante o processo de envelhecimento. Objetivo: Foi realizar uma análise da força de
preensão palmar em idosos participantes de treinamento funcional com a realidade virtual.
Metodologia: Trata-se de um ensaio clínico randomizado com amostra de 40 idosos (68,3
± 6,38 anos), que realizaram treinamento funcional com auxílio do dispositivo Xbox®.
A duração do treinamento foi de 50 minutos, 2 vezes por semana, durante 3 meses.
A análise estatística foi feita com SPSS 21.0 for windows com p<0,05. Resultados e
discussão: A Força de Preensão Palmar teve um p=0,002 -estatisticamente bem
significativo-entre os momentos pré e pós-intervenção, com um aumento da força após
intervenção. Observando uma melhora na qualidade de vida dos idosos participantes.
Conclusão: A realidade virtual demostrou ser uma ferramenta bastante eficaz para
fortalecimento da musculatura que realiza a preensão palmar com influência direta e
positiva na independência do idoso.
Palavras – chave: Envelhecimento, Idosos, Função, Atividade Física, Jogos.
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Efeito agudo da intervenção na plataforma vibratória na glicemia de indivíduos
adultos jovens
Temática: Atividade física e saúde – Pôster
Geórgia Danila Fernandes D´Oliveira1
Laiz Bezerra Leite2
Sandy de Souza Farias2
Rogerio Wagner da Silva3
Centro Universitário UniProjeção, Brasília, DF, Brasil, georgiadanila@gmail.com
Resumo
As modificações nos hábitos de vida promovem por vezes a redução da atividade física.
Isso pode ser fator determinante para problemas preocupantes de saúde pública.
Um deles é a Síndrome Metabólica - caracterizada pela presença de riscos
cardiovasculares, obesidade, intolerância à glicose, entre outras. A vibração de corpo
inteiro é capaz de fornecer exercícios, tanto aeróbio quanto anaeróbio, além de ocasionar
menor concentração de glicose no sangue. A Vibração de Corpo Inteiro é um método de
treinamento desenvolvido e relatado como efetivo para prevenir a osteoporose e atrofia
muscular, executado sobre uma plataforma vibratória onde os exercícios podem ser
realizados de forma estática ou dinâmica, em pé ou sentado OBJETIVO: Analisar o efeito
agudo do exercício em plataforma vibratória na glicemia de indivíduos jovens.
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um ensaio clínico cruzado com amostra de 20
indivíduos, em que todos participaram de 3 protocolos: repouso, plataforma vibratória e
cicloergômetro. Os voluntários foram avaliados quanto ao nível de glicemia em 3
momentos – jejum, após 30 minutos de uma sobrecarga glicêmica e após o protocolo. Em
plataforma vibratória, utilizou-se frequência de 35Hz e amplitude de 2mm durante 15
minutos. No cicloergômetro, a duração foi de 15 minutos com carga 2 e velocidade
variável para que o indivíduo mantivesse a frequência cardíaca máxima encontrada na
Plataforma Vibratória. No protocolo controle em repouso, os indivíduos não realizaram
nenhum exercício. RESULTADOS: O cicloergômetro apresentou maior redução da
glicemia, seguido da plataforma e por último repouso. Os valores não apresentaram
diferença estatística entre os protocolos. CONCLUSÃO: Conclui-se que o efeito agudo da
intervenção na plataforma vibratória ocasionou uma redução na glicemia de indivíduos
adultos jovens, semelhante ao cicloergômetro. Entretanto a plataforma vibratória é um
recurso de alto custo e de difícil acesso.
Palavras – chave: Plataforma vibratória. Glicemia. Síndrome Metabólica.

1 Professora do curso de Educação Física do Centro Universitário UniProjeção.
2 Fisioterapeutas formadas pela Universidade Catolica de Brasília.
3 Professor do curso de Educação Física da UCB.
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A influência de valores sociais para combater o bullying nas aulas de Educação
Física
Temática: Escola – Pôster
Jéssica Rocha da Silva1
Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil,
jessiccassilva@gmail.com.br
Resumo
Num universo em que o capitalismo domina induzindo que a competição e a rivalidade são
as melhores maneiras de se sobreviver, os indivíduos passam a desejar serem sempre
melhores que os outros, procurando assim humilhar e/ou diminuir o próximo, muitas das
vezes, através de atitudes violentas, para o seu próprio favorecimento. Nesse sentido, o
presente trabalho elaborado por meio de uma revisão bibliográfica apresenta a definição
do bullying, dos valores sociais, e implicações negativas da prática do bullying dentro e
fora da escola, assim como considera a participação da escola e da família na contribuição
para redução ou para o combate a essa forma de violência. Este trabalho possui como
objetivo principal perceber os valores sociais como um método para se combater o
bullying nas aulas de educação física, e também, propor a colaboração e a cooperação
como uma alternativa bastante relevante para a formação de indivíduos cooperativos e
conscientes, fundamentando-se principalmente em valores sociais e atividades educativas
realizados no ambiente escolar a fim de eliminar o bullying, a falta de tolerância e outras
formas de violência. Como metodologia foi realizada a revisão bibliográfica, tomando como
base revistas científicas relevantes da Educação Física. Como conclusão chegou-se a
compreensão de que a inclusão de valores sociais nas aulas de Educação Física possibilita
a conscientização dos alunos frente a crueldade e covardia que é a prática do bullying e
qualquer outro tipo de manifestação violenta para com o outro, assim como colabora com
a formação de cidadãos honestos, democráticos, pacíficos, humildes e éticos.
Palavras – chave: Escola, Educação Física, Valores Sociais, Violência, Bullying.

1 Graduada em Educação Física pela Universidade de Brasília – UnB.
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E LAZER
Registrado no CNPq e certificado pela UnB

LABORATÓRIO DE PESQUISA SOBRE GESTÃO E MARKETING DO ESPORTE
Universidade de Brasília – UnB – Faculdade de Educação Física – FEF
www.gesporte.net
www.gesporte.blogspot.com.br
gesporte@gesporte.net
Campus Universitário Darcy Ribeiro – Gleba B – Centro Olímpico – Asa Norte
Brasília - DF – Brasil - CEP: 70919-970 – Fone: 55 61 3107-2553 ― Caixa Postal: 04502
O Grupo de Pesquisa "Gestão e Marketing da Educação Física, Saúde, Esporte e Lazer GESPORTE” foi criado em 2002 e registrado no CNPq e certificado pela Universidade de Brasília
(UnB) no ano de 2005, iniciando trajetória de realização de estudos, debates e disseminação de
conhecimento nessa importante área. Surgiu por idealização e iniciativa do Professor Doutor
Paulo Henrique Azevêdo, da Faculdade de Educação Física, da UnB.
Em 2008, com a criação da Escola Internacional de Futebol da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa – EIF-CPLP, o Grupo de Pesquisa GESPORTE consolidou a interação ensinopesquisa-extensão, que é o elemento fundamental de atuação das instituições de ensino superior
para com a sociedade. Inúmeros e relevantes eventos têm servido de interface para a oferta de
serviços qualificados para a Educação Física e o Esporte. É criado então, no mesmo espaço da
EIF-CPLP, o “Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE”.
O grupo realiza estudos e debates acerca do impacto da gestão e do marketing enquanto
agentes essenciais para a qualidade de organizações sociais e eventos públicos e privados,
temas que ainda encontram pouco referencial na literatura, essencialmente em nível nacional.
Pesquisa, cientificamente, políticas públicas e privadas que refletem no ambiente da Educação
Física, Esporte e Lazer. Periodicamente, o laboratório, realiza palestra para promover a
integração entre a Universidade e a comunidade.
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