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Nota do Presidente do Conselho Regional de
Educação Física da 7ª Região
A décima edição do ConCREF7 representou um importante
marco na história do evento, já consolidado como um dos mais
importantes congressos científicos do Brasil, voltado especificamente
para a comunidade de estudantes e profissionais de Educação Física.
Mesmo diante dos desafios encontrados, em decorrência das
ações governamentais de isolamento social, por conta do enfrentamento da pandemia de
COVID19 que o país, e também a Capital Federal, vivenciou no primeiro semestre de 2020, o
evento conseguiu mostrar todo o seu protagonismo no cenário Nacional, sendo o primeiro
evento técnico científico de tamanha importância, a ser realizado por meio de transmissão
online em sua totalidade.
Com isto, o Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da
Sétima Região atingiu os níveis de excelência, de destaque e de prestígio, que permitiram
conferir ao evento o status e a pompa a que fazem jus o público a quem o ConCREF7 se
destina: os profissionais e estudantes de Educação Física do Distrito Federal.
Portanto, a nossa profissão, tida como uma das que mais crescerá nesta primeira
metade do século XXI passa a discutir e a trocar ideias a respeito de temas de sua alçada, num
espaço contemporâneo que se encontra absolutamente alinhado com o tema escolhido para a
10 Edição, conferindo aos profissionais de educação física e aos futuros graduados, sua
merecida valorização e respeito.
Outrossim, neste histórico ano de 2020, com seus desafios jamais outrora imaginados,
tendo como tema norteador Educação Física: Campo de Atuação e Tendências, o ConCREF7,
um evento sem fins lucrativos e que conta com importantes parcerias, como a do GESPORTE e
de diversos Profissionais de Educação Física e Doutores e Professores Universitários para sua
realização, atingiu recordes positivos em todos os seus aspectos, sendo que nesta edição de
seus Anais encontra-se o registro da profícua produção científica do nosso congresso em
2020, com submissão de trabalhos de alta monta, de produção distrital, nacional e
internacional.
Concluindo, desejo a todos uma boa leitura desta publicação dos Anais do 10º
Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da Sétima Região, o
ConCREF7, com o orgulho de quem constatou o empenho de todos em produzir um evento
desta envergadura, durante um período de tantas incertezas e desafios em função da
Pandemia vivenciada, alcançando enorme êxito, especialmente nesta produção científica a
que têm acesso durante esta leitura. Este documento, com certeza aumentará cada vez mais a
valorização da nossa profissão e do nosso profissional.
Um forte abraço!
Patrick Novaes Aguiar – CREF 003132-G/DF
Presidente do CREF-7
Presidente do 10º ConCREF7
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Apresentação do evento
Palavras do Presidente do Comitê Organizador
Dez anos do Congresso Internacional do Conselho Regional
de Educação Física da 7ª Região. Dez edições ininterruptas. Poucos
são os eventos técnico-científicos na área de Educação Física no
Brasil que guardam tamanha perenidade. Isso enche de orgulho a
todos os que, de uma forma ou de outra, contribuem para a
disseminação do conhecimento, principalmente por ser idealizado
e protagonizado em nossa Região Centro-Oeste.
A pandemia do COVID-19 surgiu como a grande adversidade para a humanidade, com
reflexos decisivos na realização do 10º ConCREF7, que sempre foi produzido na forma
presencial. Já tão próximo da realização, o Comitê Organizador viu-se num dilema gerencial,
pois, ou cancelaria ou reinventaria o evento. A vantagem de se trabalhar com uma equipe
profissional é que todos estão abertos às mudanças e a enfrentar riscos utilizando as melhores
ferramentas gerenciais e mercadológicas. Quando propus a realização do evento integralmente
on-line, todos se propuseram a analisar e, depois, unânimes em concordar com o desafio.
Saúdo o CREF7, na pessoa de seu presidente, Professor Patrick Novaes Aguiar, por ter
investido nesse que foi mais um benefício oferecido a todos os profissionais e graduandos em
Educação Física, justo no momento de maior crise que o mundo atravessa.
O 10º ConCREF7 é inovador e pioneiro em nossa área como um evento técnicocientífico completo, abrangendo palestras e apresentação de trabalhos científicos, realizado
completamente a distância.
É bom recordar que tudo começou em 2010, com a parceria do CREF7 com o
GESPORTE, da Universidade de Brasília. Trabalho em equipe é a expressão fundamental que,
colocada em prática, conduz ao sucesso. O ConCREF7 é o evento técnico-científico pioneiro
no sistema CONFEF/CREF, ocorrendo anualmente desde a sua criação.
Expresso um especial agradecimento aos integrantes da Comissão Técnica, nas pessoas
de Gabriella Corrêa, Henrique de Oliveira Castro, Jéssica Caroline da Silva Borges, Maicon
Sherman Ferreira da Fonseca, Marcelo de Castro Marazi, Nicolas Caballero Lois, Rolweberton
Faúla de Assis e Daniel Vasconcelos Veloso.
Quero externar que sinto-me feliz por ter proposto a criação do ConCREF7, em 2010, e
presidido o seu Comitê Organizador em todas as suas dez edições. É um desafio anual ao
longo de muitos anos, com resultados positivos comprovados e gratificantes.
Vamos superar a pandemia e continuar levando saúde e bem-estar à sociedade.
Viva a Educação Física! Viva o ConCREF7.
Paulo Henrique Azevêdo
Presidente do Comitê Organizador do ConCREF7
Coordenador do GESPORTE/UnB
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Programa do Evento
22 de maio / sexta-feira
09h30 – Solenidade de abertura – Apresentação do evento
09h50 – Palestra internacional – “Empresário de atletas em nível internacional: oportunidades para o Profissional
de Educação Física”
Dr. Miguel Ribeiro – Coimbra – Portugal
10h10 – 1ª Sessão técnica – Palestra – “Mindset – Oportunidades e estratégias”
Prof. Fausto Porto
10h30 – 2ª Sessão técnica – Palestra – “Personal digital: montando empresa de personal trainer”
Prof. Pedro Guimarães
10h50 – 3ª Sessão técnica – Palestra – “Criação de empresas esportivas para novas tendências de mercado”
Prof. Lucas Costa Modesto
11h10 – 4ª Sessão técnica – Palestra – “O estúdio de personal como oportunidade de mercado para Educação
Física”
Prof. Gustavo Bergamaschi
11h30 – 5ª Sessão técnica – Palestra – “Parcerias Interdisciplinares entre Profissionais da Saúde: O Segredo para o
Sucesso”
Dr. Márcio Oliveira – Fisioterapeuta
12h00 – Intervalo para o almoço
14h00 – Apresentação de comunicações orais
19h00 – Encerramento do primeiro dia do 10º ConCREF7

23 de maio / sábado
09h30 – 6ª Sessão técnica – Palestra – “Consultoria empresarial como fator de qualidade e ampliação dos
negócios no ambiente do esporte”
Administrador Pedro Mortoza
09h50 – 7ª Sessão técnica – Palestra – “Compartilhamento de espaços esportivos: uma tendência mundial”
Prof. João Guilherme Teixeira Melillo
10h10 – 8ª Sessão técnica – Palestra – “As tendências na atuação em educação física e esporte”
Esp. Alessandra Ferraz Peixoto Tavares
10h30 – 9ª Sessão técnica – Palestra – “A Educação Física do século XXI – o impacto das novas tecnologias na
profissão”
Prof. Fernando Teixeira
10h50 – 10ª Sessão técnica – Palestra – “Os clubes esportivos e sociais como oportunidade de trabalho para o
Profissional de Educação Física”
Prof. Ricardo Avellar
11h10 – 11ª Sessão técnica – Palestra – “Profissional de Educação Física na formação de atletas para atuação no
mercado internacional”
Prof. Gustavo Roriz Macedo (Guty)
11h30 – 12ª Sessão técnica – Palestra – “Desenvolvendo jogos motores para a realidade em atividades recreativas
e de lazer – mais um campo de atuação profissional ”
Ms. Leonardo Peixoto Arêas da Silva
12h00 – Intervalo para o almoço
14h00 – Premiações das comunicações orais e homenagens do 10º ConCREF7
14h30 – Palestra Magna – “O campo de atuação do Profissional de Educação Física e suas tendências”
Prof. Dr. Lamartine Pereira DaCosta – Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
14h50 – Apresentação de pôsteres e premiação dos pôsteres
19h00 – Encerramento do 10º ConCREF7
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Premiados na etapa científica do 10º ConCREF7
COMUNICAÇÕES ORAIS
Christopher Nóbrega Mendonça e Mário Rui Coelho Teixeira
Caracterização do gamer dos eventos de e-sports em portugal
Dahan da Cunha Nascimento, Thiago Hanyel Delgado Carvalho,
Jeeser Alves de Almeida e Jonato Prestes
Reflexões sobre o viés de publicação: um guia para praticantes de estatística sobre o uso
inapropriado do coeficiente de correlação em ciências da saúde
Eder Marcio Araujo Sobrinho e Jose Anglada Rivera
A utilização das redes sociais nas aulas de educação física: uma análise da utilização desse recurso
por professores do ensino médio integrado
Robinson Barbosa Machado Junior, Leonardo Peixoto Arêas da Silva, Marcus Vinicius Rodrigues,
Lucas Sousa de Oliveira e Paulo Henrique Azevêdo
A gestão do esporte nos currículos de graduação em educação física das universidades brasileiras
Wellington Rangel e Leonardo Lamas
Implementação de um sistema computacional para controle do desempenho tático no
basquetebol

PÔSTERES
Andrea Lucena Reis, Hugo de Luca Corrêa, Lysleine Alves de Deus, Victor da Silva Lopes, Fernando
Sousa Honorato e Thiago dos Santos Rosa
O treinamento de força com restrição de fluxo sanguíneo em doentes renais promove regulação
das il-6 e il-10?
Bianca Couto Martini Duarte, Natália Cristina de Oliveira Vargas e Silva e Leslie Andrews Portes
Estilo de vida, aptidão física e desempenho acadêmico de escolares de 7 a 12 anos de idade
Bruna Lethícia Jubé Moraes, Gabriella Cristina da Silva Dutra, Lucas Evangelista Campos do
Nascimento, Vinícius da Silva Pita, Wesley Salviano de Souza e Rafaello Pinheiro Mazzoccante
Repercussão da obesidade infantil sobre a coordenação motora e as funções executivas.
Karla Alves de Queiroz, Ana Luiza Batista Fiuza Lima, Silvia Gonçalves Ricci Neri e Henrique de
Oliveira Castro
Percepção da qualidade de vida de idosos hipertensos do distrito federal praticantes e não
praticantes de exercício físico: estudo piloto
Maria Beatriz Augusto do Nascimento, Danielle Luz Gonçalves, Andréia Matos da Silva, Katarine
Ferreira da Silva e Edilson Francisco Nascimento
A importância do antioxidante cúrcuma na recuperação muscular de praticantes de crossfit

Informação: os premiados foram colocados em ordem alfabética pelo nome do primeiro autor.
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Sobre as categorias de trabalhos que podem ser submetidos ao ConCREF7
Comunicações orais são relatórios de trabalhos concluídos e submetidos de maneira
completa.
Pôsteres são resumos de pesquisas em andamento ou concluídas, com, no mínimo,
introdução, referencial teórico e delineamento da pesquisa já concretizados.

Síntese sobre os trabalhos selecionados e apresentados no 10º ConCREF7

Somente foram publicados os trabalhos selecionados e efetivamente apresentados no evento.
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Comunicações Orais
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A influência de diferentes tipos de abordagem sobre a prática da Ginástica Laboral
Temática: Atividade Física E Saúde – Comunicação Oral
Luan Gomes de Almeida Maia

Faculdade Anhanguera de Taguatinga,Taguatinga/DF, Brasil
luan.com99@gmail.com

Whander D’Lucca Christy da Costa Fagundes

Centro Universitário Euro-Americano – UNIEURO, Asa Sul/DF, Brasil

Gabriel de Almeida Lima Teles

Centro Universitário de Brasília, Asa Norte/DF, Brasil

Marco Antônio Silva

Faculdade Anhanguera de Taguatinga,Taguatinga/DF, Brasil

Resumo
A ginástica laboral (GL) vem sendo motivo de diversos estudos, no entanto devido à carência de
estudos que debatem sobre formas de abordagem para as sessões, com viés de motivação extrínseca o
presente estudo teve como hipótese a influência na forma de chamar para a aula da atividade. O
objetivo desse estudo é investigar se a forma de abordagem favorece ou não no quantitativo de
frequência de um programa de GL. Com um total de 05 abordagens diferentes em um total de 08
semanas do presente estudo, dividiu-se em 02 períodos de 4 semanas, no primeiro foi o controle,
aplicado apenas 01 abordagem tradicional, já no segundo período foram aplicadas todas as 5 formas
de abordagem de forma aleatória não-repetitiva durante a semana, sendo 01 por dia, de segunda-feira a
sexta-feira, durante a semana, com sessões de 10 minutos em cada local, usando materiais
diversificados com o intuito de observar uma possível diferença no número de participações com
relação ao período controle e o período com todas as abordagens. Os resultados demonstraram que
comparando os 2 períodos (controle e intervenção) houve aumento percentual de 50% de
participações no público masculino e 15,7% no público feminino. Totalizando ganho percentual de
66,7%, sendo mais acentuado no gênero masculino. Os dados demonstraram que a abordagem
influencia na participação. Conclui-se que a intervenção favoreceu para que mais pessoas de ambos os
sexos passem a aderir às aulas de ginástica laboral, sendo mais ressaltado no público do sexo
masculino.
Palavras-chave: Ginástica Laboral, Abordagem, Influência, Adesão.
Abstract
Labor gymnastics (GL) has been the subject of several studies, however due to the lack of studies that
discuss ways of approaching the sessions, with extrinsic motivation bias, the present study had as
hypothesis the influence on the way to call to class activity. The aim of this study is to investigate whether or
not the approach favors the quantity of frequency of an LG program. With a total of 05 different approaches
in a total of 08 weeks of the present study, it was divided into 02 periods of 4 weeks, in the first one was the
control, applied only 01 traditional approach, in the second period all 5 forms of application were applied.
randomly non-repetitive approach during the week, 01 per day, from Monday to Friday during the week,
with 10-minute sessions in each location, using diversified materials in order to observe a possible
difference in the number of participation in relation to the control period and the period with all
approaches. The results showed that comparing the 2 periods (control and intervention) there was a 50%
increase in participation in the male audience and 15.7% in the female audience. Totaling a percentage gain
of 66.7%, being more pronounced in males. The data showed that the approach influences participation. It
was concluded that the intervention favored that more people of both sexes started to join the gymnastics
classes, being more emphasized in the male audience.
Keywords: Labor Gymnastics, Approach, Influence, Adherence.
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A influência de diferentes tipos de abordagem sobre a prática da Ginástica Laboral
Introdução
A ginástica laboral (GL) pode ser definida como a prática de exercícios físicos realizados de
forma coletiva durante o expediente de trabalho, prescritos de acordo com a função exercida pelo
trabalhador. Essa atividade também tem como finalidade prevenir doenças ocupacionais e promover o
bem-estar, individual e coletivo (LIMA et al., 2003).
No entanto, quando a GL é realizada sob condições inadequadas como, por exemplo, sem a
presença de um profissional legalmente capacitado e responsável pode ser prejudicial à saúde e causar
doenças, levando à inatividade física e ocupacional. Empresas de diferentes setores passaram a investir
em atividades que têm como objetivo reduzir os problemas ocupacionais ocasionados pelo excesso de
trabalho, como a ginástica laboral (MEZZOMO, 2014).
Ademais, a busca por estratégias que visam a diminuição ou atenuação desses sintomas
prejudiciais indicam a prática de exercícios físicos, que dentro das empresas caracterizam-se como
sendo a prática de ginástica laboral (BRANDÃO; HORTA; TOMASI, 2005). Essas práticas visam prevenir
e diminuir a incidência de lesões por esforço repetitivo ou distúrbios osteomusculares relacionados ao
trabalho (OLIVEIRA, 2006). Além de proporcionar benefícios físicos, fisiológicos, psicológicos e sociais
do trabalhador, influenciando a qualidade de vida e gerando melhorias no ambiente de trabalho e na
produtividade (ZILLI, 2002).
Apesar da crescente difusão de informações a respeito de saúde no contexto coletivo e também
da ginástica laboral que resultam em um aumento pela procura da atividade física, inclusive no
ambiente de trabalho, todavia, infelizmente não garantem a real adesão continuada à mesma (SANTOS,
2006).Outras barreiras para a prática, levantadas por Cousins (1997), seriam a falta de tempo para se
relacionar com os amigos, o desencorajamento da família e amigos, não ter equipamentos e acessórios
necessários, a sensação de exclusão no ambiente da prática, e mesmo experiências anteriores ou a falta
de companhia para a execução. Este conceito também se aplica a GL.
Nesse sentido faz-se necessário a implantação de uma abordagem extrínseca a fim de incentivar
e proporcionar um aumento na adesão deste público no ambiente laboral. A motivação neste molde
está relacionada com fatores externos que estão presentes no ambiente em que o indivíduo se encontra
e que, por sua vez podem não representar a vontade dele, mas o influenciam a comportar-se de
determinada forma, como é o caso das ações movidas por recompensas, por culpa, pressão interna e
aprovação social (NIEMIEC; RYAN, 2009). A motivação extrínseca pode assumir maior grau de
autonomia e autodeterminação, quanto mais os reguladores externos se mostrem coerentes com os
valores e as metas pessoais introjetadas pelo indivíduo (DECI et al., 1991; DECI; RYAN, 2000; RYAN;
DECI, 2000). A ausência da motivação, por sua vez, seja ela intrínseca ou extrínseca, é conhecida como
desmotivação e tem como principal característica a indecisão e o desinteresse na atividade (RYAN;
DECI, 2000).
Segundo Salvador et al. (2015), a adesão é convencer a população a iniciar a participação em
algum programa de atividade física. De acordo com Lopes et al. (2015), a motivação intrínseca se
estabelece como um importante constructo relacionado com a propensão humana para o aprendizado
e assimilação, enquanto que a motivação extrínseca tem forte relação com fatores externos. Assim,
todas as abordagens usadas neste deste presente estudo podem ser interpretadas como uma forma de
motivação extrínseca. Portanto, tendo em vista todos esses fatos, o objetivo desse estudo é investigar
se a forma de abordagem favorece ou não na adesão de um programa de GL.
O objetivo desse estudo é investigar se a forma de abordagem favorece ou não no quantitativo
de frequência de um programa de ginástica laboral.
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Materiais e Métodos
O estudo relata uma pesquisa em campo, descritiva e experimental desenvolvida em uma
instituição pública. O avaliador que realizou as abordagens foi treinado previamente e possuía
experiência com ginástica laboral, os locais escolhidos da instituição pública já possuíam o programa
de ginástica laboral com histórico de adesão com semelhanças entre si na forma organizacional e
público cultural. Foram aplicadas 5 formas de abordagens diferentes (tradicional, poética, frase de
conscientização, utilização de um ditado popular e de placas de personagens com balões de frases) de
forma aleatória não-repetitiva, entre os dias da semana foi feito um único método em todos os locais
daquele dia.
Foram padronizadas cinco formas de abordagens diferentes aos trabalhadores (tradicional,
poética, frase de conscientização, utilização de um ditado popular e placas de personagem com frase
motivacional). Totalizando oito semanas de intervenção, quatro semanas foram controle, onde foi
ministrado apenas uma abordagem padrão (forma tradicional) neste intervalo e nas outras quatro
semanas foram aplicadas as outras abordagens com sessões de ginástica laboral de 10 minutos em
cada local, conforme (CUNHA et al., 2016) usando materiais diversificados (Quadro 01) com o intuito
de observar uma possível diferença no número de participações com relação ao período controle e
com o uso dos métodos padronizados nas abordagens correspondentes.
Os dados coletados (participantes) foram computados em uma planilha do Microsoft Excel
2019,como forma de controle de dados a fim de se obter o número de participações totais, no período
controle e de intervenção. Os dados foram tabulados em dois quantitativos totais (período controle e
intervenção) de acordo com sexo e porcentagem correspondente.
Quadro 01- Atividades do Programa de Ginástica Laboral.
Parte Inicial
Abordagem
(4-minutos)
1 Abordagem padrão
Atividades de
Atividades
(grupo controle 04 semanas)
alongamento e
desenvolvidas ou Intervenção 5 abordagens
respiração
semanais (4 semanas)
Materiais
utilizados

Plaquinha

Bolas de tênis,
bastões,TRX e
músicas

Parte Principal
(4-minutos)
Exercícios de flexibilidade e de
força para todos os grupos
musculares, com ênfase, nos
mais requisitados durante o
expediente.

Parte Final
(2-minutos)

Bolas de tênis, bastões,TRX e
músicas.

Músicas
calmas.

Exercício de
respiração e
dinâmicas de
grupo

Fonte: Adaptado Cunha et al. (2016).

Padrões de abordagens
1 – Forma tradicional: Ginástica laboral;
2 – Forma poética: Como o poeta Carlos Drumoont de Andrade dizia “A vida necessita de pausas,
nesse contexto vamos fazer uma pausa para a ginástica laboral?”
3 – Forma com o uso de plaquinhas de personagens onde estava escrito nas plaquinhas frases de
motivação para a prática, por exemplo, o emoticon combinado com a frase “Diga sim a ginástica
laboral”
4 – Método de conscientização, “Pausa para a saúde, momento do autocuidado”
5 – Com um ditado popular “Como diz um ditado popular antigo: É melhor prevenir do que
remediar, nesse contexto vamos fazer uma sessão de ginástica laboral?”
Resultados
Constatou-se com a análise das frequências, durante o período de controle, com o uso da
abordagem padrão (Figura 01) um quantitativo de 222 participações, sendo 108 homens e 114
mulheres. Por outro lado, conforme o mesmo gráfico, durante o período de intervenção, usando as
cinco abordagens padronizadas, demonstrou-se que houve um aumento acentuado na adesão saltando
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para 294 pessoas, 162 homens e 132 mulheres, totalizando um aumento percentual mais expressivo no
público masculino de 50%, e no público feminino de 15,7%. Combinando os dois percentuais temos
um aumento total de 66,7% na adesão. Demonstrando, portanto a eficácia da intervenção na forma de
abordagem para que mais pessoas passem a aderir às aulas de GL, sendo mais ressaltado no público do
gênero masculino.
Tabela 01. Comparação entre as participações na abordagem padrão e a proposta de intervenção com aumento percentual e
total.
Homens
Mulheres
Total
Período (4 semanas) com abordagem tradicional
108
114
222
Período (4 semanas) com intervenção
Aumento em percentual pós-intervenção (%)
Fonte: Dados de pesquisa do autor.

162
50

132
15,7

294
65,7

Figura 01. Comparação entre as participações na abordagem padrão e a proposta de intervenção com aumento total e
percentual.

Fonte: Dados de pesquisa do autor.

Discussão
No local onde este estudo foi feito era disponibilizado o programa de GL, todavia não era
obrigatório a participação. Assim como ocorreu no estudo de Soares et al. (2006), o uso do corpo é
uma decisão que cabe a cada trabalhador individualmente.
No presente estudo, na comparação da frequência entre o período de abordagem padrão e
período com intervenção observou-se um aumento de 50% na participação do público masculino e
15,7% no público feminino (Figura 1). Estes resultados sugerem que a forma de abordar para a aula de
GL corrobora com uma maior participação, principalmente de homens para as sessões. Estes
resultados são contrários aos achados de Grande et al. (2011), no qual verificou-se que quando
comparadas as prevalências dos indicadores de homens e mulheres, constata-se que os homens
participam menos da GL.
Andrade (2001) sugere que trabalhadores que permanecem sentados durante toda jornada de
trabalho apresentam um estilo de vida sedentário e relevante fator de risco à saúde, particularmente às
doenças cardiovasculares e metabólicas. Fator que corrobora o uso de formas de estimular o público
para uma maior participação. Mesmo que a GL seja realizada em grupo não deixa de ser na verdade,
uma prevenção individual que exige em primeiro lugar uma motivação pessoal (SOARES et al., 2006).
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Segundo Guimarães (2008) e Silva e Juvêncio (2004), a GL pode ser considerada um programa de
melhoria da qualidade de vida no trabalho e também um agente motivador para a mudança no estilo de
vida das pessoas. Ademais, a GL, de acordo com Costa et al. (2011), a maioria dos respondentes
(80,8%) acredita que a prática regular e orientada da ginástica laboral influenciou positivamente na
disposição para o trabalho . Estes positivos achados demonstram efeitos adicionais no cotidiano do
trabalho pelo simples ato de participarem da aula de GL, legitimando como ferramenta de promoção
da adesão o presente estudo.
Picoloto e Silveira (2008) indicam que os programas de prevenção estão em plena expansão,
inclusive, dentro das empresas, objetivando a melhora da qualidade de vida dos trabalhadores e a
diminuição dos custos, principalmente com os afastamentos dos trabalhadores. No entanto, ainda
faltam formas de motivar e melhorar cada vez mais o quórum de participantes nas aulas. Nesse
contexto o presente estudo aparece como uma forma adicional de motivação para as aulas de GL.
Além disso, o trabalhador é o maior beneficiado dos inúmeros benefícios desta atividade preventiva
Martins (DUARTE, 2000).
Vale também destacar que uma maior frequência nas sessões de GL trazem benefícios
psicológicos, emocionais e físicos, Pressi e Candotti (2005) afirmam que a prática da ginástica no local
de trabalho constitui-se como uma ação educativa que busca a conscientização para a promoção da
saúde e qualidade de vida. Além disso, segundo Dias et al. (2006), 3,3% dos participantes do grupo
experimental referiram sentar na postura correta. Já o grupo controle não apresentou mudanças entre
as etapas de avaliação, assim concluiu que a GL melhorou a postura sentado. Deste modo, a adoção da
atividade também traz benefícios secundários, o que certamente justifica, por si só, sua adoção
(SOARES et al., 2006).
Portanto, os achados do presente estudo demonstram sua relevância para uma maior
participação dos indivíduos nas sessões de GL. Diante disso ,inere-se que formas diferentes de
abordagem, contribuem para um maior quórum na atividade e pode gerar um efeito cascata positivo,
desde a melhora da adesão até os benefícios físicos, psíquicos e emocionais nos participantes,
conforme os dados relatados nos estudos sobre o tema (LACAZE et al., 2010; MACHADO et al., 2012;
FRANÇA et al., 2008; ROSSATO et al., 2013).
Conclusão
De acordo com os dados obtidos, claramente, a abordagem influencia na adesão, portanto
conclui-se que a intervenção com a abordagem extrínseca favorece para que mais pessoas de ambos
os sexos passem a aderir às aulas de ginástica laboral, sendo mais ressaltado no público do sexo
masculino. No entanto, no presente estudo não foi avaliado qual abordagem da intervenção possui
efetivamente uma maior representatividade no número de participantes, sugere-se a necessidade de
novas pesquisas.
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Resumo
A força de preensão manual (FPM) é considerada componente fundamental na análise da força
muscular no público idoso. No entanto, dados que mostrem a sua relação com a força muscular (FM)
global ainda são inconclusivos. O objetivo do presente estudo foi investigar se a força de preensão
manual relativa (FPMR) é representativa da FM global em idosas. Participaram do estudo 39 mulheres
idosas (idade 69,02 ± 6,16 anos, estatura 1,55 ± 0,06 m, índice de massa corporal (IMC) 27,51 ± 4,10 kg/
m², gordura 38,80 ± 6,28 %). Para mensuração da FM absoluta as participantes foram submetidas a
testes de 10 repetições máximas (RM), nos exercícios supino máquina, remada fechada, cadeira
flexora, cadeira extensora e leg press horizontal. A FPM absoluta foi avaliada utilizando um
dinamômetro hidráulico de preensão manual. Para calcular a FPMR, a maior leitura de cada mão foi
somada e dividida pelo IMC. O mesmo procedimento foi utilizado para o cálculo da FM relativa dos
membros superiores e inferiores. Os resultados demonstraram que a FPMR apresentou correlação
moderada e significativa com a cadeira flexora (r = 0,62, p = 0,001), supino máquina (r = 0,58, p =
0,001) e remada fechada (r = 0,76, p = 0,001), porém, com os outros exercícios não houve correlação.
Com isso, os dados do presente estudo demonstram que embora a FPMR tenha apresentado correlação
moderada e significativa com a força relativa dos membros superiores e inferiores, ainda é
recomendada precaução ao afirmar que a FPMR é representativa da FM global em idosas.
Palavras-chave: Força de preensão manual, idosas, Teste de força muscular.
Abstract
Handgrip strength (HGS) is considered a fundamental component in muscle strength (MS)
analysis in the elderly. However, the evidences that show its relationship with global MS are still
inconclusive. The present study aimed to determine whether the relative handgrip strength (RHGS) is
representative of the overall MS in elderly. Thirty-nine elderly women participated in the present study
(age 69.02 ± 6.16 years, height 1.55 ± 0.06 m, body mass index (BMI) 27.51 ± 4.10 kg /m², fat 38.80 ± 6,
28%). To measure the absolute MS of the upper and lower limbs, the participants underwent tests of 10
maximum repetitions, in the bench press, seated close grip row, leg seated machine hamstring curl, leg
seated extension curl and horizontal leg press. The absolute HGS was assessed using hydraulic
handgrip dynamometer. To calculate the RHGS, the highest reading of each hand was used and divided
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by BMI. The same procedure was performed to calculate the relative MS from upper and lower limbs.
The RHGS results presented a moderate and significant correlation with leg seated machine hamstring
curl (r = 0.62, p = 0.001), bench press (r = 0.58, p = 0.001) and seated close grip row (r = 0.76, p =
0.001), however, in the other exercises there was no correlation. Therefore, although the RHGS has
shown a moderate and significant correlation with the relative strength of the upper and lower limbs,
caution is still recommended when stating that the RHGS is representative variable of the overall muscle
strength in elderly.
Keywords: Handgrip strength, Elderly woman, Muscle strength test.
A medida de força muscular relativa de preensão manual representa a força muscular global em idosas?
Introdução
A propensão que o ser humano tem para executar inúmeras atividades diárias, desde atividades
manuais ou recreativas é determinada, em suma, pela sua capacidade de desenvolver força muscular
(BRILL et al, 2000). Ademais, a redução de força muscular com o decorrer da idade pode ser um dos
fatores para aumentar o risco de quedas, fraturas, doenças crônicas degenerativas não transmissíveis e
morte precoce (BAUER; SIEBER, 2008). Relevantemente, a manutenção de uma alta força muscular está
relacionada com a diminuição dos fatores de riscos para doenças cardiovasculares, como a diabetes
mellitus (DE ALMEIDA et al., 2014).
Uma variedade de testes é utilizada por profissionais da área da saúde com o objetivo de avaliar
a força muscular. Visto que alguns testes podem ofertar riscos aos idosos (GILL; DIPIETRO;
KRUMHOLZ, 2000; SHAW; MCCULLY; POSNER, 1995), muitos estudos utilizam-se do teste de preensão
manual como método seguro para avaliar a força muscular global e risco para inabilidade física
(RANTANEN et al., 1999; FELICIO et al., 2014).
A força muscular absoluta tem sido caracterizada como uma força produzida,
independentemente da massa corporal e a força muscular relativa é a força produzida ajustada pela
massa corporal. No entanto, a utilização da força muscular absoluta pode introduzir um viés quando
comparada à força muscular relativa (SILVA et al., 2018). Um estudo recente constatou que mulheres
obesas possuem força muscular absoluta superior quando comparadas com mulheres sobrepesadas e
eutróficas, mas quando houve o ajuste para índice de massa corporal (IMC), mulheres obesas
apresentaram menor força muscular relativa de preensão manual (CAVAZZOTTO et al., 2012).
Adicionalmente, Lee et al. (2016) reportaram que idosos mostraram que a força muscular de preensão
manual ajustada pelo IMC foi significativamente associada aos biomarcadores (triglicerídeos, colesterol
total, glicohemoglobina, ácido úrico e glicemia de jejum) de saúde cardiovascular (LEE et al., 2016).
Considerando-se todos os aspectos relatados, descritos até o momento sobre a força de
preensão manual (FPM), uma reflexão pode ser levantada: será que a FPM pode, realmente, representar
a força muscular global? Yeung et al. (2018) recentemente demonstraram que a FPM não pode ser
utilizada como representativa da força muscular global, independentemente da idade e estado de
saúde do indivíduo. Além disso, Felício et al. (2014) também demonstraram que houve correlações
fracas entre a FPM e força muscular do quadríceps e isquiotibiais avaliados no dinamômetro isocinético
em mulheres idosas.
Em outro estudo, Samuel e Rowe (2012) demonstraram que o declínio da força muscular é
diferente entre os membros superiores e inferiores e que a FPM pouco reflete as mudanças da força
muscular nos membros inferiores. Portanto, os autores não recomendam o uso da FPM como
representativa da força muscular global. Assim, a necessidade de precaução ao se generalizar a FPM
como preditora da força muscular global, principalmente em indivíduos idosos.
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Nenhum estudo, até o momento, propôs avaliar a associação entre a força muscular relativa de
preensão manual com a força muscular relativa dos membros superiores e inferiores obtidas no teste
de 10 RM em mulheres idosas. Com isso, não está claro se a força muscular relativa de preensão manual
é um indicador confiável da força muscular relativa de membros inferiores. Uma melhor compreensão
das associações entre testes é importante para o desenvolvimento de novas pesquisas e
implementação de programas de treinamento direcionados a população idosa. A padronização de
métodos de avaliação contribui na efetividade da aplicação clínica. Logo, o objetivo do presente
estudo foi investigar a correlação entre a FPMR com a força muscular relativa de membros superiores e
inferiores em mulheres idosas.
Materiais e Métodos
Deve-se ressaltar que o presente estudo é uma análise post-hoc de um estudo já publicado pelo
nosso grupo de pesquisa e que os dados do momento pós foram utilizados nesse estudo para avaliação
(NASCIMENTO et al., 2018). As participantes foram submetidas a um programa de treinamento
resistido com duração de 10 semanas com duas sessões realizadas por semana (NASCIMENTO et al.,
2018). Um total de 39 idosas participaram desse estudo. Todas as participantes foram recrutadas de
forma voluntária por meio de palestras e cartazes sobre o estudo. Cada participante foi entrevistada e
respondeu a um questionário sobre o estilo de vida e uso de medicamentos.
Após isso, as participantes do estudo foram submetidas ao eletrocardiograma de repouso e
durante o exercício físico, medida da pressão arterial, avaliação da composição corporal por meio da
absorciomentria de raio-x de dupla energia (DEXA) e avaliação ortopédica por um fisioterapeuta.
Os critérios de inclusão do estudo foram: idade ≥ 60 anos, percentual de gordura ≥ 30%,
participantes normotensas, participantes que tinha hipertensão autorrelatada, medicadas e tinham a
pressão arterial sistólica e diastólica abaixo dos níveis para hipertensão estágio I (LIMA-COSTA;
PEIXOTO; FIRMO, 2004; ALONSO et al., 2005). Participantes foram excluídas em caso de histórico de
infarto agudo do miocárdio, doença cardíaca congênita, uso de marcapasso cardíaco, desordens
musculares e articulares, fumantes e etilistas.
O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Católica de
Brasília (protocolo 45648115.8.0000.5650/2016). Além disso, o delineamento e procedimentos do
estudo estão de acordo com a Declaração de Helsinki. Cada participante do estudo foi informada sobre
os riscos e benefícios associados com a participação no presente estudo e o termo de consentimento
livre e esclarecido foi obtido de cada participante.
Teste de 10 RM e força de preensão manual
Os testes de 10 RM foram realizados de acordo com as descrições já abordadas em estudo
anterior (NASCIMENTO et al., 2018). Após duas semanas de familiarização, as participantes foram
submetidas ao teste de 10 RM para os seguintes exercícios na seguinte ordem: leg press horizontal,
supino máquina, cadeira extensora, remada fechada e cadeira flexora (Righetto Fitness Equipment, SP,
Brazil) com 5 minutos de intervalo entre os exercícios. As participantes aqueceram com repetições
submáximas (ex. 5 a 10 repetições) e realizaram os testes de 10 RM em seguida. Um intervalo de
recuperação de dois minutos foi adotado entre as tentativas.
A força de preensão manual foi avaliada usando um dinamômetro hidráulico de preensão
manual (SH5001; SAEHAN Corp®, Coreia do Sul). Foram obtidas três medidas com as mãos direita e
esquerda e o maior valor de cada membro foi registrado. Estimulação verbal foi usada para todos as
participantes durante as medidas (5 segundos) com intervalo de recuperação de 1 minuto entre elas.
Para calcular a força relativa de preensão manual, a soma do maior valor obtido em cada mão foi
dividida pelo IMC. Além disso, pesquisas anteriores corroboram com o uso da força muscular absoluta
corrigida para o IMC (SILVA et al., 2018; LEE et al., 2016; LAWMAN et al., 2016; CHOQUETTE et al.,
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2010). Ademais, a força relativa foi calculada para todos os exercícios utilizados no teste de 10 RM,
dividindo-se a carga de 10 RM pelo IMC da participante.
Nível de atividade física
O nível de atividade física foi avaliado seguindo modelo de estudo anterior onde as participantes
do estudo foram questionadas quanto ao tipo, frequência e duração da atividade física realizada no
mês anterior. Com isso, considerando que o volume da atividade física é o produto da intensidade
(MET) e a duração do exercício (h) e o MET-h da semana de cada participante foi calculado.
Antropometria e composição corporal
A estatura e massa corporal foram aferidas para o cálculo do IMC (massa corporal dividida pela
estatura ao quadrado). Além disso, a composição corporal foi medida por meio do DEXA (General
Electric-GE model 8548 BX1L, year 2005, Lunar DPX type, Software Encore 2005; Rommelsdorf,
Germany).
Análise estatística
O nível de significância para todas as variáveis estudadas foi de p ≤ 0,05. Inicialmente foi
realizada a análise descritiva das variáveis com medidas de tendência central e dispersão. Em seguida,
realizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para avaliar a normalidade dos dados. Inicialmente, foi
realizada análise de correlação entre a força relativa de preensão manual e a carga relativa dos testes de
10 RM (leg press horizontal, supino na máquina, remada fechada, cadeira extensora e cadeira flexora)
por meio da correlação de Pearson. Considerando que o estado de saúde da participante é um fator
importante para avaliação da correlação da FPM com os membros inferiores (YEUNG et al., 2018), o
nível de atividade física foi incluído como variável de confusão e uma correlação Parcial de Pearson foi
realizada. Os dados foram analisados por meio do programa Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS, v.19, Chicago, IL). A interpretação do tamanho do efeito para o índice r, considerou os seguintes
valores: 0,2 – 0,49 (pequeno), 0,50 – 0,79 (moderado) e ≥ 0,80 (grande). Além disso, o power (posthoc)
para cada variável foi calculado utilizando o programa G*Power 3.1.6.
Resultados
Os resultados dos testes de correlação de Pearson demonstraram que a carga relativa da cadeira
flexora (r = 0,62, p = 0,001), supino máquina (r = 0,58, p = 0,001) e remada fechada (r = 0,76, p = 0,001)
apresentaram correlações significativas e moderadas com a força relativa de preensão manual (Tabela
1). Entretanto, a carga relativa do leg press horizontal (r = 0,10, p = 0,53) e cadeira extensora (r = 0,22,
p = 0,17) não correlacionou com a força relativa de preensão manual. Além disso, independentemente
da inclusão da variável de confusão nível de atividade física, os resultados permaneceram similares
(Tabela 1).
Os dados do power demonstraram que para as variáveis leg press horizontal e cadeira
extensora, uma maior quantidade de participantes seria necessária para encontrar uma correlação
significativa e moderada (Tabela 1).
Tabela 1. Coeficientes de Correlação de Pearson entre a força relativa de preensão manual e a carga relativa dos testes de 10
RM.

Carga relativa dos testes de 10 RM Força relativa de preensão manual, kg/IMC
r†
p†
r
p
TE
Leg press horizontal, kg
0,10
0,007
0,53
0,96
Cadeira extensora, kg
0,22
0,15
0,17
0,36
Pequeno
Cadeira flexora, kg
0,62
0,58
0,001*
0,001
Moderado
Supino máquina, kg
0,59
0,52
0,001*
0,001
Moderado
Remada fechada, kg
0,76
0,73
0,001*
0,001
Moderado

Power
0,09
0,23
0,99
0,99
0,99

Nota: RM = repetições máximas; TE = tamanho do efeito; * = p < 0,05; † = correlação parcial incluindo a variável de confusão
“nível de atividade física”.
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Discussão
Este estudo mostrou uma correlação moderada e significativa da FPM relativa com a força
relativa dos membros superiores (supino máquina e remada fechada) e inferiores (cadeira flexora)
avaliados no teste de 10 RM em idosas. Entretanto, os resultados demostraram uma correlação fraca e
não significativa com os exercícios leg press horizontal e cadeira extensora.
Os resultados do presente estudo corroboram com os estudos anteriores de Felício et al.
(2014), Yeung et al. (2018) e Samuel e Rowe (2012). Yeung et al. (2018) verificaram uma correlação
baixa e moderada entre a FPM e a força muscular do quadríceps avaliado no isocinético em cinco
estudos de coorte com participantes diferindo em idade e estado geral de saúde. Com isso avaliamos
que, talvez utilizar somente um grupo muscular para avaliação ou representatividade da força muscular
global seja um limitador. Outro fator importante é que a força muscular de membros inferiores diminui
em uma velocidade superior quando comparada com a força muscular de membros superiores (ex.
FPM) (SAMUEL; ROWE, 2012). Essa perda acontece por alterações morfológicas, níveis de
contractilidade e enzimático, além de fatores ambientais. Esta redução da força muscular nos membros
inferiores tem como consequência uma diminuição da capacidade funcional, nomeadamente perda de
equilíbrio e de velocidade de marcha, comprometendo a realização de inúmeras tarefas diárias, como:
marcha, subida e decida de escadas, levantar da cama ou cadeira (SAMUEL; ROWE, 2012). Um
comprometimento nessas tarefas tem sido identificado como fator relacionado com o aumento de
risco de quedas em idosos (SAMUEL; ROWE, 2012).
Samuel e Rowe (2012) demonstraram ainda que a força muscular dos músculos do quadril e
joelho são mais afetadas pelo envelhecimento do que a força de preensão manual. Complementando
os resultados dos estudos anteriores, verificamos que a FPM não reflete adequadamente as mudanças
de força muscular dos membros inferiores, embora sua aplicabilidade seja fácil e muito utilizada com
esse objetivo.
Yeung et al. (2018) destacam que em uma avaliação geriátrica global deve abranger
características físicas, funcionais, psicológicas e sociais. A avaliação da FPM sozinha não deve ser
considerada um bom padrão, mas a inclusão dessa avaliação com a dos extensores do joelho seja mais
promissora. Corroborando com essa hipótese, foi verificado que a força muscular do quadríceps foi
superior e fortemente associada com as características físicas, funcionais, psicológicas e sociais
quando comparada com a FPM em indivíduos idosos. Neste contexto, as abordagens de treinamento
destinadas a reverter o declínio relacionado ao envelhecimento no sistema musculoesquelético devem
ter como objetivo uma avaliação abrangente das adaptações fisiológicas inerentes ao envelhecimento,
bem como o contexto em que esses estímulos ocorrem.
Assim, torna-se fundamental avaliar a força de um grupamento muscular em determinada ação.
Para uma idosa que apresenta dificuldade ao se levantar de uma cadeira, a avaliação da força muscular
dos membros inferiores tornar-se-á necessária. Do mesmo modo, se uma paciente idosa tem
dificuldade em elevar os membros superiores, a avaliação da força muscular dos abdutores do ombro
também deve ser realizada. No entanto, o momento certo em que um profissional da saúde deve
mensurar tanto a FPM, como a força dos extensores do joelho, na prática clínica, torna-se uma questão
importante, pois as técnicas de avaliação dessas duas variáveis diferem substancialmente (YEUNG et
al., 2018).
Achados de estudos anteriores demonstram que o teste de preensão manual ainda é um forte
preditor de mortalidade precoce, mesmo quando avaliado na meia-idade (RANTANEN et al., 1999).
Assim, torna-se imprescindível que tanto os profissionais da área da saúde, quanto pesquisadores,
avaliem a força muscular como um meio de prevenir e tratar doenças crônicas degenerativas não
transmissíveis. A avaliação da força muscular torna-se um elemento importante que auxilia na
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identificação de grupos de risco e na evolução de doenças que podem diminuir a capacidade de gerar
força.
Mesmo havendo algumas formas de avaliar a força muscular, muitas delas não são propícias para
serem realizadas na prática clínica ou com idosos que se encontram com alguma limitação. Mesmo
assim, a força de preensão contínua sendo um teste relevante a ser realizado com objetivo de se
fornecer uma medida preditora quanto aos riscos potenciais de mortalidade em mulheres idosas.
A força muscular é complexa e abrangente, além de envolver diversas outras características que
não foram abordadas nesta pesquisa. Adicionalmente, este trabalho apresenta limitações inerentes ao
tamanho da amostra e isso foi confirmado pelo baixo power encontrado nos exercícios leg press
horizontal e cadeira extensora. Nosso estudo também utilizou uma análise de correlação em um
delineamento transversal, o que impossibilita estabelecer uma relação de causa e efeito. Outros
estudos são relevantes em diferentes perfis de idosos, como os institucionalizados e do gênero
masculino, além de avaliar outros parâmetros e manifestações da força muscular dessa população.
Conclusão
No presente estudo, embora a FPM relativa tenha apresentado correlação moderada e
significativa com a força relativa dos membros superiores e inferiores, os resultados demostraram uma
correlação baixa e não significativa com os exercícios leg press horizontal e cadeira extensora. Desse
modo, é recomenda precaução ao afirmar que a FPM é representativa da força muscular global em
mulheres idosas.
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Resumo
Analisámos o desenvolvimento estratégico do beachsoccer em Portugal, objetivando: 1)
enquadramento da modalidade; 2) identificar problemas no desenvolvimento da modalidade; 3)
apresentar linhas estratégicas de desenvolvimento. Metodologicamente, aplicámos como instrumento
um questionário com escala de Likert de 5 níveis, a treinadores e dirigentes ( n=101) dos clubes
nacionais. Os dados foram recolhidos entre janeiro e julho de 2019, presencialmente e por e-mail.
Realizou-se uma análise de documentos de organizações desportivas. Adicionalmente, enviou-se
questionário às Associações Distritais e Regionais de Futebol. Recorreu-se à estatística descritiva para
analisar os dados. Os resultados indicam: i) insuficiente número de campos; ii) poucos jogos
promovidos; iii) alargamento do período competitivo; iv) poucas atividades para jovens; v) ausência de
curso de treinador; vi) necessidade de planos estratégicos; vii) carência de processo de formação para
jogadores; viii) falta de plano promocional da modalidade. Concluiu-se que: a) investimento relativo da
FPF por atleta de beachsoccer, é superior ao futebol e futsal; b) modalidade em Portugal encontra-se
num nível competitivo superior; c) desconhece-se a existência de plano estratégico de
desenvolvimento; d) necessidade de aposta numa política de base. Recomendamos priorizar um plano
estratégico, a formação de treinadores, reestruturação de modelos competitivos, as instalações e um
plano de marketing.
Palavras-chave: Estratégia, Gestão, Futebol, Políticas Desportivas.
Abstract
We analyzed the strategic development of beachsoccer in Portugal, aiming at: 1) framing the
sport; 2) identify problems in the development of the modality; 3) present strategic lines of
development. Methodologically, we applied as an instrument a questionnaire with a 5-level Likert scale
to coaches and managers (n=101) of national clubs. Data were collected between January and July
2019, in person and by e-mail. An analysis of documents from sports organizations was carried out. In
addition, a questionnaire was sent to the District and Regional Football Associations. Descriptive
statistics were used to analyze the data. The results indicate: i) insufficient number of fields; ii) few
promoted games; (iii) extension of the competitive period; iv) few activities for young people; v)
absence of a coaching course; vi) need for strategic plans; vii) lack of training process for players; viii)
lack of promotional plan of the modality. It was concluded that: a) fpf investment by beachsoccer
athlete, is superior to soccer and futsal; b) modality in Portugal is at a higher competitive level; c) the
existence of a strategic development plan is unknown; d) the need to bet on a basic policy. We
recommend prioritizing a strategic plan, training coaches, restructuring competitive models, facilities
and a marketing plan.
Keywords: Strategy, Management, Football, Sports Policies.
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Desenvolvimento estratégico do futebol de praia em Portugal
Introdução
O interesse pela investigação no âmbito do desenvolvimento desportivo tem aumentado nos
últimos anos, fruto da evolução do desporto e da sua crescente relevância em termos sociais,
financeiros e organizacionais, constituindo atualmente uma área com uma forte dinâmica e
envolvimento1. Apesar de o futebol ser uma modalidade desportiva com um corpo de conhecimento
muito alargado, não é possível verificar a sua extensão ao futebol de praia. Pelo contrário, os escassos
estudos realizados no âmbito do desenvolvimento estratégico desta modalidade, abrem espaço para
novos contributos, que permitam um melhor entendimento acerca do futebol de praia, promovendo
dessa forma o seu crescimento qualitativo e quantitativo.
Tornou-se relevante proceder a uma abordagem de políticas de desenvolvimento desportivo,
bem como todos os elementos que interferem neste processo, ou seja, o sistema desportivo português,
as organizações desportivas, os recursos humanos, as infraestruturas, entre outras temáticas
consideradas importantes para a evolução do futebol de praia e que fornecem um suporte apropriado
para o entendimento da realidade em Portugal.
Procurou-se então identificar os problemas atuais da modalidade e delinear estratégias concretas
que contribuam para o desenvolvimento da mesma em Portugal. Assim, o presente estudo teve com
objetivos: 1) Efetuar o enquadramento do futebol de praia em Portugal; 2) Identificar problemas que
dificultam o desenvolvimento da modalidade em Portugal; 3) Propor, se possível, linhas estratégicas de
desenvolvimento.
Referencial teórico de literatura
Qualquer modalidade desportiva necessita de possuir um adequado plano estratégico, adaptado
à sua realidade específica2, razão pela qual se procedeu abordagem ao conceito de estratégia, bem
como o processo de análise e planeamento estratégico nas organizações. Procedeu-se também à
observação de dois modelos de análise estratégica, a Análise SWOT e a Vantagem Competitiva, dado
que foram considerados os mais adequados à realidade em estudo.
Tendo em consideração a sua capacidade de intervenção na realidade desportiva, foi efetuado o
estudo das características das organizações desportivas, a sua orgânica e a forma como podem
contribuir para o desenvolvimento desportivo.
O papel do gestor desportivo assume relevância neste panorama, pelo que foi observado o seu
perfil e funções dentro da organização e o seu impacto na gestão.
A análise ao conceito de desenvolvimento levou à abordagem a fatores intervenção no mundo do
desporto, que se constituem enquanto instrumentos fundamentais das políticas desportivas e que de
acordo com Pires3 são os seguintes: orgânica, atividades, marketing, formação, documentação,
informação, instalações, apetrechamento, quadros humanos, financiamento, legislação, gestão.
De acordo com Costa4 o posicionamento contempla a adaptação ao contexto, fazendo uso de
um profundo conhecimento do mesmo, razão pela qual foi efetua o enquadramento da modalidade em
Portugal, contemplando abordagem a vários temas como a história, as instalações, modelos
competitivos, formação de jogadores, treinadores e árbitros, promoção e organização financeira.
Materiais e métodos
A metodologia do presente estudo foi aprovada pela Comissão Científica da Universidade de
Évora e consistiu na análise de documentos oficiais, a aplicação de questionários às ADR’s e a
dirigentes e treinadores de equipas portuguesas de futebol de praia. Responderam ao questionário 101
agentes desportivos (n=101), entre os quais 50 treinadores e 51 dirigentes. Este foi aplicado no período
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compreendido entre janeiro e julho de 2019, tendo sido colocado à disposição dos inquiridos através
de duas formas distintas: 1) abordagem pessoal dos agentes desportivos durante eventos e jornadas
das provas nacionais de futebol de praia, entre abril e julho de 2019; 2) envio, via e-mail, do link de
acesso à plataforma que disponibilizava o questionário. Considerou-se adequada a aplicação do
questionário de resposta fechada, em escala de Likert com cinco níveis: 1. Discordo totalmente; 2.
Discordo em parte; 3. Não concordo, nem discordo; 4. Concordo em parte; 5. Concordo totalmente .
As afirmações constantes nos questionários aplicados a treinadores e dirigentes são as seguintes:
1 – O número de campos homologados para a prática da modalidade de futebol de praia no meu
distrito é suficiente para o adequado desenvolvimento da modalidade na minha região; 2 – Os campos
homologados para a prática de futebol de praia deveriam estar disponíveis, durante todo o ano, com
todas as infraestruturas de apoio; 3 – O número de equipas federadas de futebol de praia inscritas em
2018 é consentâneo com o interesse pela modalidade existente na minha região; 4 – Existe uma
perspetiva de crescimento do número de equipas federadas de futebol de praia para o ano de 2019; 5 –
O número de jogos de futebol de praia, realizados no âmbito de provas da minha ADR em 2018, é
suficiente para um adequado desenvolvimento da modalidade na minha região; 6 – O aumento do
período competitivo das provas nacionais de futebol de praia é importante para a evolução dos
jogadores e treinadores da modalidade; 7 – Foram realizadas, pela minha ADR, atividades destinadas à
prática de futebol de praia para crianças e jovens, em número suficiente para uma adequada promoção
da modalidade; 8 – A realização de cursos de treinadores de futebol de praia é importante para
evolução da modalidade; 9 – O número de ações de formação, sobre temas relacionados com o
futebol de praia, levadas a cabo no meu distrito nos últimos seis anos, direcionadas para treinadores de
equipas de futebol de praia, são suficientes para uma adequada evolução da modalidade; 10 – Existe
um adequado plano estratégico de desenvolvimento do futebol de praia na minha ADR; 11 – É
importante a construção de um processo de formação para o jovem jogador português de futebol de
praia; 12 – O custo financeiro inerente à participação de uma equipa de futebol de praia em
competições nacionais é adequado à capacidade financeira dos clubes; 13 – Considera importante
para a promoção da modalidade em Portugal um plano estratégico de comunicação para proporcionar
mais visibilidade ao futebol de praia, junto dos amantes do futebol e de desportos de areia. Para
validação do formato final dos questionários foi consultado um docente, doutorado em Ciências do
Desporto, e com experiência na aplicação de métodos de investigação, baseados na construção,
aplicação e análise de questionários, para que pudesse proceder à sua análise, validação e propor
modificações que fossem consideradas pertinentes.
A análise documental contemplou a observação de relatórios e contas da FPF entre 2012 e 2018,
outros documentos emitidos por esta organização, bem como informação disponível no seu site oficial,
outros sites da especialidade e ainda o C.O. nº1 da A.F Leiria da época 2018/2019.
Para obter informação complementar auscultou-se as ADR’s, através de um questionário, enviado
via e-mail, que contemplou as seguintes questões: P.1 – Foram realizadas em 2018 provas de futebol de
praia de âmbito distrital?; P.2 – Em caso afirmativo, quantos jogos foram realizados?; P.3 – Em 2018
foram realizadas atividades de futebol de praia (encontros, torneios ou atividades lúdicas) de âmbito
distrital destinadas a crianças e jovens (de Petizes a Juniores)?; P.4 – Em 2018, quantos campos se
encontravam homologados para a prática de futebol de praia no vosso distrito?. As questões
apresentadas no questionário foram de resposta simples e sobretudo quantitativa.
Os dados obtidos foram tratados com recurso aos procedimentos estatísticos considerados
adequados, utilizando-se para o efeito o software IBM Statistical Package for the Social Science para o
Windows (SPSS v.23.0, IBM Corp.; Armonk, NY, USA) e o Microsoft Excel 2016. Recorreu-se à utilização
de estatística descritiva, com recurso à moda e mediana, uma vez que o instrumento selecionado
recorre à escala de Likert (escala ordinal).
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Resultados
A tabela 1 representa a frequência absoluta e relativa, e medidas de tendência central para as
respostas aos inquéritos aplicados a treinadores e dirigentes.
Tabela 1 – Análise de respostas aos inquéritos aplicados a treinadores e dirigentes de clubes portugueses de futebol de praia.
1. Discordo
Totalmente

2. Discordo em parte

3. Não concordo,
nem discordo

4. Concordo em
parte

5. Concordo
Totalmente

n (%)

Mediana
(moda)

n (%)

Mediana
(moda)

n (%)

Mediana
(moda)

n (%)

Mediana
(moda)

n (%)

Mediana
(moda)

A.

51(50,5%)

1(1)

21(20,8%)

1(1)

6(5,9%)

1(1)

18(17,8%)

1(1)

5(5,0%)

1(1)

A.

1(1,0%)

5(5)

1(1,0%)

5(5)

0(0,0%)

5(5)

11(10,9%)

5(5)

88(87,1%)

5(5)

A.

9(8,9%)

4(4)

28(27,7%)

4(4)

12(11,9%)

4(4)

45(44,6%)

4(4)

7(6,9%)

4(4)

A.

12(11,9%)

4(4)

22(21,8%)

4(4)

16(15,8%)

4(4)

32(31,7%)

4(4)

19(18,8%)

4(4)

A.

46(45,5%)

2(1)

21(20,8%)

2(1)

7(6,9%)

2(1)

23(22,8%)

2(1)

4(4,0%)

2(1)

A.

1(1,0%)

5(5)

2(2,0%)

5(5)

0(0,0%)

5(5)

12(11,9%)

5(5)

86(85,1%)

5(5)

A.

62(61,4%)

1(1)

15(14,9%)

1(1)

8(7,9%)

1(1)

9(8,9%)

1(1)

7(6,9%)

1(1)

A.

0(0,0%)

5(5)

0(0,0%)

5(5)

1(1,0%)

5(5)

5(5,0%)

5(5)

95(94,1%)

5(5)

1.

72(71,3%)

1(1)

9(8,9%)

1(1)

7(6,9%)

1(1)

7(6,9%)

1(1)

6(5,9%)

1(1)

A.

49(48,5%)

2(1)

19(18,8%)

2(1)

15(14,9%)

2(1)

11(10,9%)

2(1)

7(6,9%)

2(1)

1.

0(0,0%)

5(5)

0(0,0%)

5(5)

0(0,0%)

5(5)

7(6,9%)

5(5)

94(93,1%)

5(5)

A.

13(25,5%)

2(2)

15(29,4%)

2(2)

9(17,6%)

2(2)

6(11,8%)

2(2)

8(15,7%)

2(2)

A.

0(0,0%)

5(5)

0(0,0%)

5(5)

1(2,0%)

5(5)

3(5,9%)

5(5)

47(92,2%)

5(5)

Na tabela 2 constata-se que o futebol de praia representa um investimento relativo por jogador
superior quando comparado com o futsal e o futebol. Verificou-se ainda, um aumento substancial do
número total de jogos entre a época 2012/2013 e 2017/2018.
Tabela 2 – Gastos da FPF com arbitragem e custos operacionais em competições de futebol, futsal e futebol de praia e o
investimento relativo por jogador.
Variante
Futebol
Futsal
F. Praia
Gasto Total
8257049,98 €
1264777,40 €
52891,25 €
2012/2013
Nº Total Jog.
127163
27954
233
Custo/Jog.
64,93 €
45,24 €
227,00 €
Gasto Total
7841316,50 €
1663679,48 €
164209,39 €
2013/2014
Nº Total Jog.
128570
28983
465
Custo/Jog.
60,99 €
57,40 €
353,14 €
Gasto Total
7610498,76 €
1549700,85 €
154151,39 €
2014/2015
Nº Total Jog.
132767
29823
420
Custo/Jog.
57,32 €
51,96 €
367,03 €
Gasto Total
8575916,15 €
1877318,12 €
266026,24 €
2015/2016
Nº Total Jog.
136835
31262
555
Custo/Jog.
62,67 €
60,05 €
479,33 €
Gasto Total
8349160,32 €
2427514,15 €
158869,87 €
2016/2017
Nº Total Jog.
144256
32224
541
Custo/Jog.
57,88 €
75,33 €
293,66 €
Gasto Total
8489125,88€
2520548,35 €
246.641,20 €
2017/2018
Nº Total Jog.
148460
32479
532
Custo/Jog.
57,18 €
77,61 €
463,16 €

Quando se observam os custos de participação em competições oficiais da principal divisão
verifica-se que existe somente uma taxa de inscrição da equipa, estando o futebol de praia isento dos
restantes custos associados.
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Tabela 3 – Comparação de custos de participação em competições oficiais da principal divisão organizadas pela FPF nas
modalidades de futebol, futsal e futebol de praia.

252,50 €

122,50 €

Campeonato Nacional
Divisão Elite – Futebol
Praia
50,00 €

47,50 € a 160,00 €

30,00 € a 90,00 €

0,00 €

200,00 €

75,00 €

0,00 €

2025,00 €

1312,50 €

0,00 €

210,00 €
650,00 €

0,00 €
350,00 €

0,00 €
0,00 €

Campeonato de Portugal – Campeonato Nacional da
Futebol de Onze
1ª Divisão – Futsal
Inscrição equipa
Quota de inscrição de
jogador sénior
Quota de transferência de
jogador entre clubes
nacionais
Quota de transferência de
jogador entre um clube
nacional e um clube
internacional
Quota de organização
Quota de arbitragem

Finalmente, a tabela 4 discrimina a resposta de cada uma das Associações Distritais e Regionais
de Futebol.
Tabela 4 – Resumo das respostas das ADR’s ao questionário.
P. 1
P. 2
P. 3
P. 4
A.F. Algarve
0
0
Não
0
A.F. Angra H.
0
0
Não
0
A.F. Aveiro
1
10
Não
2
A.F. Beja
0
0
Não
1
A.F. Braga
0
0
Não
3
A.F. Bragança
0
0
Não
0
A.F. C. Branco
0
0
Não
0
A.F. Coimbra
0
0
Sim
1
A.F. Évora
0
0
Não
0

A.F. Guarda
A.F. Madeira
A.F. P. Delgada
A.F. Portalegre
A.F. Leiria
A.F. Lisboa
A.F. Santarém
A.F. Setúbal
A.F. V. Castelo

P. 1
0
0
0
0
2
1
0
0
0

P. 2
0
0
0
0
16
15
0
0
0

P. 3
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não

P. 4
0
0
0
0
5
4
4
1
0

Discussão
O presente estudo examinou o enquadramento do Futebol de Praia e procedeu à identificação
de problemáticas que poderão estar a prejudicar a sua evolução, procurando com base nisso, a
apresentação de linhas estratégicas de desenvolvimento. Mediante os dados recolhidos há que realçar,
que os agentes desportivos auscultados discordam de que o número de campos homologados na sua
região, seja suficiente para uma adequada evolução da modalidade (71,3%), entendendo também que
estes deveriam estar disponíveis durante todo o ano (87,1%). Também se verificou que as ADR’s não
promoveram, em 2018, a realização de um número de jogos adequado (66,3%) e que deveria existir um
aumento do período competitivo, para proporcionar maior evolução aos jogadores e treinadores
(97%). Outra opinião extraída é o facto de não existir um número adequado de atividades
promocionais destinadas a crianças e jovens (76,3%). A necessidade de realização de cursos de
treinadores também é considerada importante pelos inquiridos (99,1%), que entendem que não têm
sido realizadas ações de formação em número suficiente nos últimos seis anos (80,2%). Em termos
estratégicos existe a opinião de que as ADR não possuem um adequado plano estratégico para a
modalidade (67,3%) e que é importante a construção de um processo de formação para os jovens
jogadores portugueses (100%). Também se verificou a importância da adoção de um plano estratégico
de promoção e visibilidade do futebol de praia (98,1%).
Após a observação dos resultados e efetuou-se uma análise SWOT da modalidade em Portugal:
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Tabela 5 – Análise SWOT da realidade atual do Futebol de Praia em Portugal.
Análise Interna
Pontos Fortes
Pontos Fracos
– Condições naturais do nosso país;
– Sazonalidade associada à prática da modalidade;
– Organizações desportivas experientes e com
– Reduzido período competitivo;
recursos humanos com qualidade e formação;
– Insuficientes infraestruturas desportivas da modalidade
– Competição formal estabilizada e consolidada;
para o adequado desenvolvimento da modalidade, bem
– Investimento financeiro da FPF na modalidade, em
como reduzido período de disponibilidade das mesmas
termos relativos e quando comparado com outras
com todas as valências necessárias;
variantes;
– Reduzida atividade de escalões de formação e femininos;
– Excelente desempenho da Seleção Nacional
– Reduzida atividade regional e de base;
Portuguesa;
– Inexistência de curso de treinador da modalidade em
– Excelente desempenho dos melhores clubes
Portugal, bem como reduzidas ações de formação sobre a
portugueses nas competições europeias e mundiais
mesma;
da modalidade;
– Pouca visibilidade da modalidade;
– Existência de jogadores portugueses entre os
– Escasso desenvolvimento da modalidade.
melhores do mundo.
Análise Externa
Oportunidades
Ameaças
– Realização de grandes competições de futebol de
praia em Portugal;
– Motivação dos treinadores e dirigentes assumir
– Crescimento sustentado e impacto da modalidade noutros
disponibilidade para um maior período competitivo
países;
na modalidade;
– Elevado número de equipas desistentes das provas
– Custos de participação reduzidos;
nacionais.
– Aposta da FPF no aumento de atletas;
– Aposta da FPF na formação de gestores
desportivos.

Conclusões
Foi possível concluir o seguinte: o investimento da FPF por atleta de futebol de praia, é muito
superior àquele que é efetuado nos jogadores de futebol e futsal, em termos relativos. Verificou-se
ainda que o futebol de praia português, quer em termos seleção de nacional, quer em termos de
clubes, encontra-se a um nível competitivo superior, pelo que possui a capacidade de atração de
interesse de novos jogadores e treinadores. A intensificação da sua prática será uma estratégia
acertada. Os nossos resultados sugerem a inexistência de um plano de estratégico de desenvolvimento
para o futebol de praia português que abranja da base até ao topo, bem como todos os fatores
necessários ao desenvolvimento da modalidade. Finalmente foi identificada a necessidade de aposta
numa política de base, como a mais adequada para o desenvolvimento sustentado do futebol de praia
em Portugal.
Face ao exposto, o enquadramento e levantamento da realidade em torno do futebol de praia
em Portugal, permitiu identificar algumas sugestões que podem suportar a definição de linhas
orientadoras para o desenvolvimento da modalidade. A saber:
Criação de um departamento, exclusivamente dedicado à modalidade, dentro de todas as
organizações desportivas que tutelam o futebol em Portugal, com o objetivo de o desenvolver em
todas as suas vertentes; Criação de um plano estratégico do futebol de praia português, que contemple
os diversos fatores de desenvolvimento da modalidade, possuindo como objetivo principal acelerar a
evolução da mesma. Esse deve possuir a elaboração e implementação de um plano de
desenvolvimento de jovens jogadores da modalidade; Criação de curso de treinador de acordo com o
que se encontra determinado no PNFT, bem como a promoção de ações de formação contínua, sobre
temas relacionados com a modalidade; Garantir a realização de atividades e competição nos escalões
de formação e femininos a curto e médio prazo; Promover a construção de mais campos de futebol de
praia, que possam aumentar a possibilidade de prática de modalidade, nas várias zonas geográficas de
Portugal; Reestruturação do modelo competitivo das principais provas nacionais, de forma a oferecer
mais jogos e competitividade, num maior período temporal, promovendo assim uma maior evolução
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de jogadores e treinadores; Elaboração de um plano de marketing que promova e divulgue a
espetacularidade da modalidade e potencie as atividades associadas à mesma, aumentando a
visibilidade e interesse de patrocinadores.
Após a realização do estudo verificou-se que o Futebol de Praia em Portugal, apesar já ter
garantido alguns fatores que lhe conferem um nível de desenvolvimento satisfatório, poderá, mediante
a implementação de um plano estratégico global, elevar definitivamente o seu nível qualitativo,
contribuindo para a afirmação da modalidade, quer no contexto nacional, quer internacional.
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o uso inapropriado do coeficiente de correlação em Ciências da Saúde
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Resumo
A utilização de procedimentos estatísticos é de fundamental importância para a interpretação
apropriada de um conjunto de dados. Desta forma, a baixa aderência do teste aos dados selecionados
pode levar a conclusões inadequadas. Portanto, a escolha do teste paramétrico e não paramétrico para
dados pareados deve levar em conta a normalidade dos dados. Com isso, aplicar o coeficiente de
correlação de Pearson (teste paramétrico) em dados não paramétricos aumenta as chances de
associações espúrias (por acaso ou erro sistemático), as quais resultam em erro do Tipo I. Entendendo
que as vezes o pensamento do jovem pesquisador e também de editores de periódicos científicos
serão guiados por resultados positivos. É comum a possibilidade de editores selecionarem artigos para
publicação tendo como base o valor de p < 0,05. Contudo, também seria importante selecionar os
artigos levando em consideração os cumprimentos dos pressupostos para a utilização de testes
paramétricos e não-paramétricos. Com isso, objetivo do presente estudo foi abordar os dois testes de
coeficiente de correlação de Pearson e Spearman e sugerir recomendações para praticantes de
estatística na área de Ciências da Saúde para a utilização segura e adequada dos dados antes da
publicação.
Palavras-chave: Correlação, Normalidade, Viés, Erro do tipo I.
Abstract
The use of statistical procedures is of fundamental importance for the proper interpretation of data
analysis. In this way, the low adherence of the test to the selected data can lead to inadequate
conclusions. Therefore, the choice of parametric and non-parametric tests for paired data should take
into account the normality of the data. Therefore, applying the Pearson correlation coefficient (nonparametric test) in non-parametric data increases the chances of spurious associations (by chance or
systematic error), which result in a Type I error. Knowing that young researcher and editors of scientific
journals might be guided by positive results. It is common for editors to select articles for publication
based on p < 0.05 value. However, it would also be important to select papers taking into account the
fulfillment of the assumptions for the use of parametric and non-parametric tests. Thus, the aim of the
present study was to address the two Pearson and Spearman correlation coefficient tests and to
suggest recommendations for practitioners of statistics in the area of Health Sciences for the safe and
adequate use of data prior publication.
Keywords: Correlation, Normality, Bias, Type 1 error.
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Reflexões sobre o viés de publicação: Um guia para praticantes de estatística sobre o uso inapropriado
do coeficiente de correlação em Ciências da Saúde
Introdução
A utilização de procedimentos estatísticos é de fundamental importância para a interpretação
apropriada de um conjunto de dados. Trata-se, portanto, de uma das mais importantes ferramentas
para compreensão de fenômenos, dentre eles o científico. Os testes estatísticos são, por regra,
baseados em pressupostos que podem se diferenciar de acordo com sua especificidade. Contudo, em
algumas pesquisas, é comum a prática de associações de causa-efeito, e a partir desta premissa, pode
ser observado o viés de aferição (erro sistemático), o qual é influenciado por testes que podem
apresentar baixa aderência aos dados analisados de forma intencional ou não-intencional.
Desta forma, a baixa aderência do teste aos dados selecionados pode levar a conclusões
inadequadas (associação espúria) como o erro do Tipo I, ou seja, encontrar uma diferença significativa,
quando na verdade não existe (acaso, erro aleatório). Por isso, o conhecimento adequado dos
pressupostos básicos antes de utilizar determinado teste estatístico, torna-se de fundamental
conhecimento.
A escolha do teste paramétrico e não paramétrico para dados pareados deve levar em conta a
normalidade dos dados que pode ser avaliada pelos testes de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov. Em
adendo, os pressupostos utilizados para se utilizar um teste de correlação paramétrica ou não
paramétrica, leva em consideração o tipo de variável, que deve ser do tipo quantitativa (contínua ou
discreta), deve ser pareado (ex. o índice de massa corporal do participante deve ser pareado com a
pressão arterial sistólica do mesmo participante), deve haver normalidade bivariada, ou seja, as duas
variáveis devem ser normalmente distribuídas e sem valores discrepantes ou outliers, e por fim, deve
haver relação linear entre as duas variáveis.
Com isso, testes paramétricos devem ser aplicados em dados paramétricos e testes nãoparamétricos devem ser aplicados em dados não-paramétricos. Aplicar o coeficiente de correlação de
Pearson (teste paramétrico) em dados não paramétricos aumenta as chances de associações espúrias
(por acaso ou erro sistemático), as quais resultam em erro do Tipo I, pois apresenta baixo poder para
identificar uma diferença genuína quando ela realmente existe. Neste sentido, o valor de r é facilmente
influenciado por um valor discrepante e o coeficiente de correlação de Spearman quando aplicado em
dados não paramétricos apresenta poder suficiente para identificar se a força de correlação e a direção
encontrada entre as duas variáveis é estatisticamente significativa e genuína. O mesmo teste é robusto
quando há presença de um valor discrepante ou quando as suposições para a aplicação do coeficiente
de correlação de Pearson são violadas.
O teste de correlação de Pearson e Spearman são testes que avaliam a força (ex. fraca,
moderada ou forte) e a direção linear entre duas variáveis contínuas (FIELD, 2013). Os valores de
correlação podem variar entre -1 para uma correlação negativa perfeita e +1 para uma correlação
positiva perfeita. Quanto mais perto de 0, mais fraca será a correlação entre as duas variáveis (FIELD,
2013).
Outro ponto de destaque que devemos citar é que o teste de correlação não avalia causa-efeito
(DANKEL; LEONNEKE, 2018). Portanto, seria incorreto afirmar que o sedentarismo causa hipertensão
arterial. Deve-se considerar o fenômeno que ocorre na população, o tipo de associação bem como o
modelo causal. Assim, considera-se que o sedentarismo explica parte da variação sobre a doença, e
obviamente outras inúmeras variáveis não controladas (ex. consumo de cigarros) interferem no
resultado final.
Portanto, estudos com hipóteses correlacionais não são delineados
originalmente para responder a pergunta, mas sim para indicar uma direção de pesquisa de futuros
estudos.
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Tendo uma visão preliminar do que foi abordado até o momento, podemos entender que a
correlação de Pearson quando aplicada em um dado não normal, induzirá ao erro do tipo I (encontrar
uma diferença quando na verdade ela não existe), enquanto que a correlação de Spearman não
rejeitará a hipótese nula. Entendendo que na grande maioria das vezes o pensamento do jovem
pesquisador e também de editores de periódicos científicos serão guiados por resultados positivos, ou
seja, aceitando a hipótese alternativa e rejeitando a hipótese nula. É comum a possibilidade de editores
selecionarem artigos para publicação tendo como base o valor de p < 0,05. Contudo, o também seria
importante selecionar os artigos levando em consideração os cumprimentos dos pressupostos para a
utilização de testes paramétricos e não-paramétricos.
Ao tomar conhecimento do que foi abordado, a ciência depende da exposição completa da
forma de avaliação dos dados. No entanto, parece existir uma padronização de como o pesquisador
decide sobre o que realmente vale a pena reportar e a decisão de reportar os achados (se foram
significativos ou não) se torna subjetiva (DICKERSIN, 1990) e as vezes intencional. Isso pode levar ao
viés de publicação, ou seja, quando os resultados da publicação são baseados na direção ou achados
significativos, quando na verdade não deveriam ser (DICKERSIN, 1990).
Portanto, o objetivo do presente estudo foi abordar os dois testes de coeficiente de correlação
de Pearson e Spearman e sugerir recomendações para praticantes de estatística na área de Ciências da
Saúde para a utilização segura e adequada dos dados antes da publicação.
Materiais e Métodos
Para o melhor entendimento do leitor e demonstração dos principais objetivos do estudo, foi
utilizado no presente artigo dados originais de um estudo transversal realizado com mulheres idosas
hipertensas e normotensas. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa local (protocolo:
45648115.8.0000.5650/2016), cada participante foi informada dos benefícios e riscos do estudo bem
como da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido foi assinado.
Participantes
Noventa idosas selecionadas por conveniência (68,13 ± 6,02 anos; 1,54 ± 0,06 m; 68,55 ± 11,32
kg; 28,83 ± 4,39 kg/m²) participaram do estudo. Todas as idosas foram entrevistadas e responderam a
anamnese sobre ao nível de atividade física e uso de medicamentos. Em um outro momento, a
composição corporal foi avaliada pelo método de densitometria por dupla emissão de raios-X (DEXA)
e logo após foram submetidas ao teste de esforço incremental em rampa, seguindo o protocolo
adotado por Silva et al. (2017). A partir do teste de esforço, informações como equivalente metabólico
(METs), recuperação de frequência cardíaca durante 1 minuto após o teste, índice de reserva
cronotrópico e uso de betabloqueadores e/ou inibidores de canais de cálcio foram utilizadas para o
cálculo da idade fisiológica baseada no teste de esforço (IBTE), a qual recentemente foi considerada
como melhor preditora para todas as causas de mortalidade quando comparado com a idade
cronológica (HARB et al., 2019). A partir disso, a força de correlação e a direção linear entre as
variáveis IBTE e pressão arterial sistólica (PAS) foram examinadas. A PAS representa um importante
preditor para morbidade cardiovascular e mortalidade (LEWINGTON et al., 2002; LAWES et al., 2004;
WANG et al., 2005).
Os softwares Statical Package for Social Science (SPSS 18.0, Chicago, IL) e GraphPad Prism 7 (San
Diego, CA) foram utilizados para as análises estatísticas e o nível de significância adotado foi de p ≤
0,05.
Correlação da IBTE com a pressão arterial sistólica usando diferentes testes estatísticos
As hipóteses correlacionais do presente estudo são citados abaixo:
1 Hipótese nula (H0) = Não haverá correlação significativa entre IBTE e a pressão arterial sistólica
(PAS).
2 Hipótese alternativa (H1) = Haverá correlação significativa entre IBTE e a PAS.
Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE

Centro Olímpico da Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro – Brasília-DF – Fone: 55 61 3107-2553 – CEP: 70919-970
E-mail: gesporte@gesporte.net – Site: www.gesporte.net – Blog: www.gesporte.blogspot.com.br – Facebook: Gesporte

38

Anais do 10º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2020

Inicialmente para saber qual teste deverá ser aplicado, o teste de normalidade de Shapiro-Wilk deve ser
realizado. Recomendamos nesse artigo o teste de Shapiro-Wilk, pois o mesmo é superior e apresenta
poder acima de 80% quando comparado com o teste Kolmogorovi-Smirnov para uma amostra de 90
participantes (DA CUNHA NASCIMENTO et al., 2017). Pois, possui menor risco de cometer o erro do
Tipo I, ou seja, reportar que os dados são normalmente distribuídos quando na verdade não são.
Ao analisar o quadro 1, verificamos no output que não houve normalidade bivariada, ou seja,
somente a variável PAS apresenta distribuição normal (p > 0,05) enquanto que a variável IBTE não (p <
0,05). Com isso, a suposição para o teste paramétrico de Pearson foi violada e o teste mais indicado
para a avaliação da correlação entre as duas variáveis é o teste de Spearman.
Quadro 01. Testes de normalidade e variáveis de investigação.

PAS (mmHg)
IBTE

Kolmogorov-Smirnov
Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
Statistic
df
,076
90
,200
,984
90
,106
90
,014
,939
90

Sig.
,324
,000

Abreviação: PAS = pressão arterial sistólica; IBTE = idade fisiológica baseada no teste de esforço; df = degrees of
freedom; sig = significant.

Observando a figura 1, nota-se que usando diferentes coeficientes de correlação, o erro do Tipo I
pode vir acontecer. Ou seja, ao interpretar o coeficiente de correlação de Pearson, reportamos que a
correlação entre as variáveis IBTE e PAS foi significativa e positiva, mas se a correlação de Spearman
for levada em consideração, não rejeita-se a hipótese nula (H 0). Portanto, considerando o rigor na hora
da publicação e principalmente na análise dos dados, o pesquisador deve selecionar o teste mais
apropriado aos dados e não aquele que deve corroborar com a hipótese alternativa (H 1). O
pesquisador nesse momento deve evitar o viés de publicação, ou seja, aceitar que não há diferença,
que as suposições foram violadas e reportar de forma ética e imparcial os resultados do estudo
(DICKERSIN, 1990).
Figura 1. Correlação entre IBTE e PAS usando diferentes métodos.

Abreviação: PAS = pressão arterial sistólica; IBTE = idade fisiológica baseada no teste de esforço.

Ao mesmo tempo, o pesquisador pode escolher corrigir os dados ou transformá-los antes de
aplicar o teste não paramétrico. Neste sentido, a correção dos dados e sua transformação poderia
alterar conclusão do estudo? Tem sido recomendado que o tratamento dos dados seja realizada
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quando não apresentarem normalidade e caso falhe, considera-se a substituição do valor (FIELD, 2013).
Assim, por meio do processo teórico-prático, o pesquisador pode utilizar com cautela as dicas
elencadas no Quadro 2 que foi criada para melhor orientar o praticante de estatística. No entanto,
sabemos que na seção estatística de um artigo científico o passo a passo da tabela 2 dificilmente é
reportado.
Quadro 2. Passo a passo para a decisão do tipo de teste de coeficiente de correlação que será aplicado durante a análise dos
dados.
PASSO 1
Verificar se os seus dados possuem outliers pelos métodos abaixo
Box-Plot.
Escores-z.
Sim, os meus dados possuem outliers
Vá para o passo 2.

Não, os meus dados não possuem outliers
Vá para o passo 3.

PASSO 2
Quer remover o caso?
Sim (voltar para o passo 1);
Não (vá para o passo 3).

Quer transformar os dados?
Sim (voltar para o passo 1)
Não (vá para o passo 3).

Quer substituir o valor?
Sim (voltar para o passo 1)
Não (vá para o passo 3).

PASSO 3
Utilize um teste objetivo para avaliar a normalidade dos dados.
Shapiro-Wilk.
Após realizar o teste de normalidade, os dados apresentam normalidade?
Sim (Vá para o passo 4).
Não (Vá para o passo 5).
PASSO 4
Aplique o teste paramétrico coeficiente de correlação de Pearson.
PASSO 5
Aplique o teste não paramétrico coeficiente de correlação de Spearman.

Discussão
Parafraseando a citação do pesquisador Dickersin (1990), se o viés de publicação existe, será que
é importante ser preocupar? Primeiramente vamos relembrar que o viés de publicação acontece
quando os resultados da publicação são baseados na direção ou achados significativos (DICKERSIN,
1990). Com isso, baseado nos resultados da presente reflexão, Pearson ou Spearman, eis a questão?
Os resultados do estudo somente devem ser divulgados quando houver diferença significativa? O
que tem sido feito para investigar a possibilidade do viés de publicação na grande área das Ciências da
Saúde?
É notório o esforço e motivação que os pesquisadores exercem em oferecer resultados
positivos para publicação em vez de não rejeitar a hipótese nula. Adicionalmente, há ainda editores de
periódicos especializados que selecionam estudos tendo como base o valor de p, esperando que este
apresente significância, ou seja, abaixo de 0,05 (MAXWELL, 1981).
Independentemente da subárea de atuação do profissional da Ciências da Saúde, as decisões
em sua prática clínica deve, sempre que possível, ser pautada à luz da evidência científica. Logo,
enquanto leitores e consumidores de pesquisa científica, tanto os pesquisadores quanto o corpo
editorial dos periódicos devem estar atentos as publicações que remetam também a hipótese nula e
não apenas a hipótese alternativa.
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Conclusão
Testes paramétricos devem ser aplicados em dados normalmente distribuídos que satisfaçam as
suposições básicas. A aplicação em dados não distribuídos em normalidade levará ao erro do Tipo I,
pois o teste não apresenta robustez suficiente aos valores discrepantes. A aplicação correta de testes
estatísticos e com rigor diminuirá a ocorrência do viés de publicação e consequentemente aumentará a
qualidade das intervenções práticas. Afinal, o que é a teoria sem a prática e a prática sem a estatística?
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Resumo
Este artigo analisou as relações de gênero presentes nos homens masculinos e femininos a partir de
revisão bibliográfica realizada na Revista Pensar a Prática. Os objetivos foram os de analisar o ambiente
da Educação Física Escolar como um espaço de discussão sobre a masculinidade, ressignificar o que é
ser homem e verificar como as formas de intervenção de professores acabam reforçando a ideia
prevalente. Os resultados indicaram a relevância de os docentes de Educação Física não levarem uma
bagagem sexista para suas aulas e de se guiarem pelas manifestações dos corpos, visando uma
contribuição mais efetiva na identidade dos discentes. O estudo indica a importância de novas
investigações, visando a ampliação do conhecimento nessa temática.
Palavras-chave: Educação Física, Treinamento, Identidade de gênero, Performatividade de gênero,
Masculinidade.
Abstract
This paper contains an analysis of gender relations on masculine and feminine men based on a
bibliographical review of the journal Pensar a Prática. The goals were to analyze the environment of
Physical Education in Schools as a space of discussion of masculinity, to ressignify what it is to be a
man, and to verify how different intervention forms of teachers end up reinforcing the status quo. The
results indicate how relevant it is that Physical Education teachers do not bring a sexist baggage to their
classes, and that they guide themselves by the manifestations of the physical bodies, aiming to have a
more effective contribution to the identity of the students. The study indicates the importance of further
investigation, aiming to further augment knowledge on this topic.
Keywords: Physical Education, Training, Gender Identity, Gender Performativity, Masculinity.

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE

Centro Olímpico da Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro – Brasília-DF – Fone: 55 61 3107-2553 – CEP: 70919-970
E-mail: gesporte@gesporte.net – Site: www.gesporte.net – Blog: www.gesporte.blogspot.com.br – Facebook: Gesporte

42

Anais do 10º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2020

O corpo masculino nas aulas de Educação Física Escolar: uma análise em publicações da Revista
Pensar a Prática
Introdução
Será possível fazer do ambiente da Educação Física Escolar um espaço de discussão sobre
homens masculinos e femininos? Existe um local onde se possa evidenciar e discutir a feminilidade
presente em indivíduos do sexo masculino e as características ditas naturais dos homens? Essas
indagações são pertinentes num momento de expressivo desgaste social sobre essa temática, que
origina a necessidade de reeducar o olhar, a fim de ver o outro como outro modo de estar no mundo.
Isso não significa ver o próximo como um aspecto negativo, mas apenas como diferente. Isso pode
gerar um questionamento: “o que são os indivíduos se não diversos nas suas próprias singularidades?”.
Quando um indivíduo se dirige a outro por um adjetivo pejorativo, por conta de suas características
físicas ou comportamentais, como vestimenta ou expressões corporais, por exemplo, isso diz menos
sobre a sexualidade do sujeito e mais sobre a performatividade de gênero.
Este trabalho teve como objetivos analisar o ambiente da Educação Física Escolar como um
espaço de discussão sobre a masculinidade; ressignificar o que é ser homem e analisar como as formas
de intervenções de professores acabam reforçando essa ideia, tendo como base publicações da
Revista Pensar a Prática.
Metodologia
Foi um artigo de revisão que analisou trabalhos teóricos e de investigação já publicados
baseados no conteúdo da Revista Pensar a Prática (ISSN 1980-6183), abordando o corpo masculino nas
aulas de Educação Física. Utilizou-se como fonte de dados, fundamentalmente, publicações da Revista
Pensar a Prática (Quadro 1) para busca bibliográfica, que, segundo Bento (2012), oferece
oportunidades para orientar e avaliar o conhecimento produzido em pesquisas sobre um determinado
tema.
Essa busca ocorreu nas edições e volumes publicados de 2012 a 2018 e a pesquisa foi realizada
entre outubro de 2018 e julho de 2019. Para fins dessa pesquisa foram analisados estudos sobre
conflito de gênero masculino nas aulas de educação física e não foram considerados os de intervenção
(i. e. causa e efeito) e discussão feminista unilateral.
Quadro 1. Fontes de consulta para este trabalho.
Revista Pensar a Prática
9
Fonte: o autor

Outros artigos
7

Livro
1

Total
17

Desenvolvimento

O conceito de gênero
Para Butler (2012), o ato performático do gênero é a reprodução de um sistema de regras que
produzem culturalmente o masculino e feminino. Afirma, assim, que os sujeitos são generificados por
meio da norma, dessa maneira, para que uma pessoa seja considerada e construída socialmente como
mulher ou homem, ela deve se expressar de uma forma específica por meio de gestos,
comportamentos e atitudes que sejam consideradas femininas ou masculinas. Ainda mais, para alguns
autores gênero, também pode ser definido como: aquilo que identifica e diferencia homens e mulheres,
ou seja, gênero masculino e gênero feminino. Em outras palavras, aquilo que é próprio do sexo
masculino e aquilo que é próprio do sexo feminino. E ao entender isso, surge a seguinte questão: existe
algo próprio de ambos os sexos? De acordo com Pelissari e Almeida, (2011), o termo “gênero” é
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entendido como o diferenciador social das pessoas, levando em consideração os padrões históricos e
culturais atribuídos para homens e mulheres.
Entende-se, assim, que esse vocábulo é um conjunto de características construídas socialmente.
São papéis masculinos (atribuídos aos homens) e papéis femininos (atribuídos às mulheres). Diante
disso, para este trabalho, utiliza-se o seguinte conceito:
No entendimento contemporâneo, gênero é definido pelas questões socioculturais de
construção de indivíduos machos e fêmeas, sendo, portanto, uma construção social e histórica das
relações e construções dos papéis sociais entregues aos homens e às mulheres, que criam
masculinidades e feminilidades (CONSTANCIO; HENN; POHL apud PELISSARI; ALMEIDA, 2011, p. 3).
Assim, o papel social é o que define gênero e quando o indivíduo nasce e cresce são dados
papéis para que esse indivíduo sem sequer levar em consideração as suas singularidades. Cada
indivíduo é único e não é porque um sujeito A gosta de jogar futebol, garotas ou MMA que todos os
outros do mesmo sexo também devem gostar. Um indivíduo B do mesmo sexo que A pode gostar de
vôlei, garotos ou dançar em frente a televisão e não tem nada de errado nisso. Essas construções
sociais passam a englobar esses papéis masculinos (atribuídos apenas aos homens) e femininos
(atribuídos apenas às mulheres). O homem deve ser másculo e qualquer manifestação que esteja fora
dessa norma geral de comportamento desperta, na maioria das vezes, desapreço, ódio e até violência.
Em sumo, em A dominação Masculina, mostra-se, então, a forte influência que o sexo biológico tem na
vida dos homens mostrando que: o homem não nasce masculino, mas aprende a ser masculino.

Masculinidade e gênero
A história vai construindo a ideia de que passividade, delicadeza e principalmente submissão são
características das mulheres, ou seja, femininas, já quando se diz respeito ao homem, tudo se resume
apenas a uma palavra: masculinidade. Deve-se entender que, ao longo de sua formação, o homem foi
levado a acreditar nisso, e se em uma situação hipotética, quando criança, um menino estivesse
brincando com uma boneca e seu pai falasse “larga isso, isso é coisa de menina”, e esse menino
perguntasse “por que?”, esse mesmo pai não saberia o motivo e responderia simplesmente “porque
sim”. Toda essa ideia de masculinidade foi passada adiante sem ao menos ser questionada o “por que
devo agir assim?”. E como afirma Francis (2007, p. 249), os próprios homens que se encaixam nesse
padrão de masculinidade cobram de si mesmo essas atitudes masculinas e “... esperam de seus colegas
atitudes “dignas de homens”. Para Bourdieu (2012, p. 65) a virilidade tem que ser validada pelos outros
homens, em sua verdade de violência real ou potencial, e atestada pelo reconhecimento de fazer parte
de um grupo de “verdadeiros homens”.
O privilégio masculino é também uma cilada e encontra sua contrapartida na tensão e contensão
permanentes, levadas por vezes ao absurdo, que impõe a todo homem o dever de afirmar, em toda e
qualquer circunstância, sua virilidade (BOURDIEU, 2012, p. 64).
Desde os anos iniciais de formação, são impostas, ao homem, ações de como se portar, como se
vestir e do que gostar. Ao longo do processo de formação desse indivíduo, o “isso é coisa de menina”
acaba fazendo com que eles neguem tudo aquilo que é associado ao universo feminino (ainda que
alguns deles se identifiquem com tais aspectos), seja um esporte, uma brincadeira, uma cor, ou até
mesmo gostar de outros homens. Entende-se, portanto, que indivíduos homens se esforçam para
encaixar-se em tal padrão de masculinidade e não se questionam o porquê fazem tal esforço, só
simplesmente o fazem. Diferentemente do indivíduo homem feminino, que não só se fez essa pergunta,
como também luta contra esses estereótipos de masculinidade e se autorreforça todos os dias pelo
simples fato de ser o que é: feminino. Conforme Bourdieu (2012, p. 67), a virilidade, como se vê, é uma
noção eminentemente relacional, construída diante dos outros homens, para os outros homens e contra

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE

Centro Olímpico da Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro – Brasília-DF – Fone: 55 61 3107-2553 – CEP: 70919-970
E-mail: gesporte@gesporte.net – Site: www.gesporte.net – Blog: www.gesporte.blogspot.com.br – Facebook: Gesporte

44

Anais do 10º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2020

a feminilidade, por uma espécie de medo do feminino, e construída, primeiramente, dentro de si
mesmo.
Instituições e gênero
Para Bourdieu (2012), inúmeras instituições, sobretudo as escolares, reforçam essa construção de
homens, o que é corroborado por Altmann, Mariano e Uchoga (2012, p. 272) quando afirmam que
gênero é pensado como uma construção social e relacional, na qual as diferenças biológicas existentes
não são descartadas, mas parte de um processo mais amplo e complexo de produção de diferenças,
do qual as instituições de ensino fazem parte.
Desse modo, entende-se que essa construção da masculinidade é reforçada nas instituições de
ensino por meio das vivências que são propostas de maneira diferente para meninas e meninos, e
como afirma Altmann “...as possibilidades de experimentação oferecidas ao corpo são distintas,
passando pelas vestimentas que cabem a um e a outro, pelos calçados, pelos brinquedos, pela forma
de expor o corpo e construir o feminino e o masculino…”. Dessa forma, a escola nega e ignora a
homossexualidade por supor que só pode haver um tipo de desejo sexual (a heterossexualidade) o que
acaba oferecendo poucas chances para que adolescentes ou adultos gays assumam, sem culpa ou
vergonha, seus desejos. O lugar do conhecimento, ou seja, a escola, passa a ser, então, o lugar do
desconhecimento em relação à sexualidade (OLIVEIRA; et al., 2014, p. 5).
Conforme Prado (2016, p. 202), fala-se em homossexualidade como uma forma errônea (vista
pela sociedade e pela escola) de um homem ser, mas essa é só uma das muitas ideias desvinculadas do
conceito de “ser homem”, pois, ser enquadrado enquanto homem ou mulher, masculino ou feminino é
ser forçado a desenvolver determinadas práticas. É fato que são diversos os marcadores que também
exercerão influências no processo de construção na identidade de um homem mas o modo desse
homem se portar deve ser visibilizado, dado que, vimos que esses estereótipos acerca da
masculinidade foram construídos socialmente, mas além de serem construídos pela sociedade, são
também impostos por ela e acabam contribuindo para que muitos homens sofram diversas formas de
violência e privações. E mais, essa discussão então se mostra ainda mais importante quando percebese que as exigências feitas sobre os sujeitos masculinos “passavam despercebidas, até porque foram as
mulheres que iniciaram um processo de reflexão e enfrentamento em relação aos padrões sociais,”
(LIMA; DINIS, 2007, p. 250).
Não só os sujeitos são diferentes, mas os próprios homens também, pois para Goellner (2010),
citada na Revista Pensar a Prática, é preciso entender que existem diferentes formas de viver as
masculinidades e feminilidades, e isso precisa ser respeitado. É preciso, primeiramente, entender isso e
em seguida ter a compreensão de que ser diferente não é ser desigual. Para a construção de uma
sociedade com pessoas saudáveis, plenas, conscientes e felizes, é inegável a importância de se
trabalhar a diversidade nas escolas, visto que, “...só quando a pessoa for capaz de se colocar no lugar
do/a outro/a, este passa a perceber que todos/as possuímos o direito de sermos nós mesmos/as.”
(OLIVEIRA; et al., 2014, p. 9). Estes pesquisadores salientam que os sujeitos são diferentes não apenas
por pertencerem a classes sociais diferentes, mas “sobretudo, porque são produzidos também a partir
de outros marcadores de identidade, tais como gênero, geração, raça/etnia, sexualidade, capacidade
física, etc”.
O corpo de um indivíduo não é só massa e osso, mas sim a junção dos mais diversos sistemas
que está em um contexto e deve ser respeitado. As crianças não chegam na escola vazia, pelo
contrário, trazem consigo bagagens resultantes de suas vivências e aprendizados, mas é nas instituições
de ensino que o papel do professor se mostra fundamental. Fundamental na construção de mentes
pensantes de modo a ensinar a respeitar às diferenças, uma vez que, qual o lugar com maior influência
na construção da base de um indivíduo reflexivo e crítico se não a escola? Isto porque privilegiar o
respeito à diversidade, à aceitação das diferenças e o reconhecimento de que cada sujeito vale pelo
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que é, independentemente de sua aparência corporal, da cor de sua pele, das marcas de gênero ou da
orientação sexual que adota, é tarefa necessária a cada um de nós, o que, indubitavelmente, se traduz
em um grande desafio (GOELLNER, 2010, p. 82). Para isso, trabalhar as diferenças na Educação Física
Escolar requer “...progressos, principalmente na formação inicial dos futuros docentes, a fim de que
superem em suas aulas, argumentos sexistas de caráter biológico que se encontram embutidos em uma
cultura machista e preconceituosa” (SABATEL; et al.; 2016, p. 196).
Mais do que isso, no caso da Educação Física é preciso que estas questões sejam colocadas
efetivamente no âmbito da formação inicial dos professores, para que estes possam, a partir de um
olhar crítico e consciente, problematizar a generificação das práticas corporais em seus espaços de
atuação (CHAVES; ARAÚJO, 2015, p. 242). Isto é, como ensinar o respeito às diferenças e à diversidade
se os próprios docentes não sabem lidar com essa diversidade? Um estudo feito por Oliveira et al.
(2014) mostrou que de três professores de Educação Física, apenas um mostrava sua opinião em
acordo com as orientações curriculares das diversidades educacionais. Um desses professores ainda
chegou a afirmar que “não tem nada contra e aceita, mas considera fora do ideal” enquanto o outro
afirmou que “respeita, mas acha que é doença”.
Mais uma vez, aqui se fala de sexualidade, mas são vários os aspectos esperados de um homem,
entre eles, o modo de falar, de andar, de vestir, de se portar e do que gostar também não podem estar
“fora do padrão”. Por isso, então, fica patente uma educação do corpo que, segundo Rosana e Helena,
“incide de forma diferente nos corpos de meninos e meninas e nas experiências vividas por eles”. Essa
educação do corpo, por meio de brincadeiras, já começa na escola, nas aulas de Educação Físicas e,
segundo essas pesquisadoras “a presença de estereótipos defendidos para cada gênero faz com que as
citadas experiências sejam direcionadas para atingir expectativas construídas sobre o que é ser menino
ou menina”.
Esses mesmos estereótipos são também a causa do estranhamento em relação à presença de um
professor homem na Educação Física Infantil, pois, de acordo com estudo publicado por Silva (2018),
esse estranhamento é devido o “descompasso” entre o que é visto, aceito e esperado da sociedade em
relação ao homem e pelo que esse mesmo sujeito pode realmente ser. Ele mostra que esse
desalinhamento decorre da maneira como as masculinidades têm sido representadas historicamente
(viril, forte, intempestiva) e pelas atribuições de um professor de Educação Física no Ensino Infantil
(afetivo, paciente, maternal). Isto é, pelo fato de um homem, nessa sociedade, ter que ser viril e forte,
causa estranhamento quando o mesmo homem é afetivo, paciente e ou maternal. Ainda nesse artigo o
autor afirma que, em dado momento, a própria escola, além de questionar sua presença na Educação
Física Infantil, também justificou tal indagação pela “necessidade de uma referência masculina para as
crianças”.
Portanto, a escola acaba reproduzindo e reiterado esses conceitos negativos trazidos pelos
estereótipos de masculinidade, e por meio desse discurso, acaba deixando isso ainda mais enraizado
nas aulas de Educação Física desse professor. E como afirma Louro (2008): “a escola moderna é
marcada por diferenças e está implicada, também, com a produção dessas diferenças”, e nas aulas de
Educação Física, o corpo masculino passa a ser construído de forma ainda mais masculina. Sendo
assim, as professoras e os professores de Educação Física não devem trazer essa bagagem sexista para
suas aulas, visto que, “ser enquadrado enquanto homem ou mulher, masculino ou feminino é ser
forçado a desenvolver determinadas práticas (PRADO apud SABATEL; ALVES; FRANCISCO; LIMA;
2016, p. 202).
Com essas considerações, pode-se pensar, então, que as práticas escolares e todas as outras,
participam desse processo e, portanto, também imprimem no corpo de crianças e jovens disposições,
atitudes, hábitos, comportamentos, que, num determinado momento e espaço social, são considerados
como adequados à formação de meninos ou meninas” (LOURO apud LIMA; DINIS, 2007, p. 250). E
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mais, em uma abordagem feita por Soares et al. (2017) evidenciam-se os: Mecanismos e estratégias que
fazem da Educação Física desenvolvida na escola e fora dela um campo que, ao mesmo tempo em que
produz, hierarquiza e naturaliza corpos, imprimindo-lhes marcas de gênero e sexualidade.
Na literatura, Bordieu (2012) aponta que a maneira masculina de um homem se comportar nada
mais é do que o resultado do que lhe é ensinado e decorrência da censura que o mesmo sofre ao não
se portar de tal forma. Por isso, o profissional de Educação Física deve se atentar a isso e não
reproduzir esse discurso machista em suas aulas e muito menos nas suas práticas de ensino. Dessa
forma, ressalta-se a importância de, na postura de professora e professor, saber trabalhar, respeitar e
entender o indivíduo na sua singularidade.
No processo educativo o homem pode transformar-se e transformar o seu contexto social. Para
ilustrar isso Altmann (1999, p. 168) cita o exemplo de João, um aluno que, ao enfrentar discriminação
dos colegas por se negar a jogar futebol, resistia individualmente a um estereótipo de masculinidade.
Com o passar do tempo, porém, os colegas passaram não apenas a aceitar sua opção, mas a admirá-lo
por ter assumido uma masculinidade diferente da hegemônica.
Considerações Finais
A Educação Física traz consigo a construção dos corpos por intermédio das práticas corporais
(como ginástica, lutas, esporte, brincadeiras e dança), em compêndio, uma educação do corpo que,
segundo os autores, incide de forma diferente nos corpos de meninos e meninas e fazendo uso dessas
mais variáveis formas de manifestações e representações dos corpos ela pode contribuir mais
efetivamente na formação de meninos e meninas. A exemplo, na situação apresentada sobre João
demonstrou que a imagem hegemônica de masculinidade na escola, mesmo que estivesse vinculada ao
esporte, não se poderia descartar a existência de outras formas de masculinidade e foi o que ocorreu
com ele, que por manter as suas atitudes coerentes com o que pensava, passou não só a ser respeitado,
mas também admirado pelos demais colegas.
A produção do conhecimento sobre o corpo masculino nas aulas de Educação Física Escolar se
depara com alguns estudos que tematizam a relação entre sujeitos e as práticas corporais. Estas
práticas, em sua maioria, são sexistas demonstrando a presença, na Educação Física Escolar, do
desprezo, recusa e ou estranhamento relativo às características não normativas de indivíduos do sexo
masculino. Com isso, as profissionais e os profissionais de Educação Física não podem se eximir de
suas responsabilidades, se atentando então para essas questões de forma a não contribuir para o
reforço e generalização desses preconceitos. E ainda mais, por intermédio das diferentes
manifestações e representações dos corpos presentes das aulas, é possível contribuir mais
efetivamente com a construção da identidade de meninos.
É usado aqui o termo identidade porque não importa se o indivíduo homem é feminino ou
masculino, dado que, não existe jeito certo ou errado de ser homem, porque diferentes masculinidades
são produzidas em um mesmo contexto social. Ideia que corrobora com Robert Connel (1995, p.189)
quando afirma que qualquer forma particular de masculinidade é, ela própria, internamente complexa e
até mesmo contraditória.
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Resumo
A prática regular de exercícios físicos preserva e melhora a saúde da população podendo trazer vários
benefícios durante a gestação. Analisou-se a autopercepção das gestantes sobre a prática de exercícios
físicos durante a gravidez por meio de questionário respondido por 30 gestantes. Os resultados
apontam que 29 das 30 gestantes entendem a importância da prática de exercícios físicos durante a
gravidez, porém apenas 15 delas a praticam regularmente, sendo a caminhada a prática mais frequente.
Apesar da compreensão demonstrada pelas gestantes sobre a importância do exercício físico, a falta
de aconselhamento e informação por parte dos profissionais da saúde geram a insegurança para a
aderência de tais práticas durante a gestação, sendo necessária a exploração do tema pelos respectivos
profissionais.
Palavra-chave: Gravidez, Exercício Físico, Saúde, Prescrição.
Abstract
The regular practice of physical exercises preserves and improves the population's health and can bring
several benefits during pregnancy. The self-perception of pregnant women about the practice of
physical exercises during pregnancy was analyzed through a questionnaire answered by 30 pregnant
women. The results show that 29 of the 30 pregnant women understand the physical exercise's
importance during pregnancy, but only 15 of them practice regularly, with walking being the most used
practice. Despite the understanding demonstrated by pregnant women about physical exercise's
importance, the health professional's lack of advice and information generates an insecurity to adhere
to such practice during pregnancy, requiring the theme to be explored by these respective
professionals.
Keyword: pregnancy, physical exercise, health, prescription.
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Autopercepção das gestantes sobre a importância da prática de exercícios físicos na gestação
Introdução
Os exercícios físicos podem trazer vários benefícios durante a gestação, período em que o corpo
da mulher passa por diversas alterações posturais, psicológicas, fisiológicas e sociais (GOMES, 2013).
Conforme Stumm (2013), exercícios físicos durante a gravidez são comprovadamente benéficos, desde
que sejam realizados com responsabilidade e comunicação entre paciente, médico, educador físico e
outros profissionais ligados à saúde da gestante.
De acordo com Surita (2014), os exercícios físicos são recomendados de forma leve a moderada,
de 3 a 5 vezes por semana durante 30 minutos, sendo essa prática importante para controlar o aumento
de peso, o estresse e diminuir o risco de diabetes gestacional.
Durante a gestação muitas mulheres não aderem à prática de exercícios físicos por receio quanto
à sua segurança (NASCIMENTO, 2014). O motivo principal desse receio é a falta de informação e
comunicação entre a gestante e profissionais da área da saúde, ligados ao bem-estar da grávida,
suscitando uma lacuna sobre os limites, os benefícios e os riscos de tais práticas para a saúde da
gestante e do bebê (SURITA, 2014).
Sendo os exercícios físicos de grande importância para a obtenção e manutenção da saúde da
população gestante, torna-se vital a busca de informações nessa população sobre o seu entendimento
referente a tal temática.
Assim, o presente estudo objetiva analisar na população gestante a sua autopercepção sobre a
importância e os benefícios da prática de exercícios físicos regular e orientada, assim como a
ocorrência do aconselhamento profissional.
Revisão de literatura
A gestação e suas transformações – Durante a gestação todo o conjunto de órgãos da mulher
sofrem grandes alterações, pois o corpo precisa preparar o ambiente para suprir as carências e o
desenvolvimento do feto.
Modificações morfológicas e fisiológicas na gestante – Devido a nova demanda metabólica da
gestante verifica-se o aumento do peso corporal em decorrência da síntese das reservas energéticas a
fim de suprir as necessidades do feto em desenvolvimento, notando-se o aumento das mamas e do
abdômen para melhor acomodar o feto (COSTA, 2010).
Conforme Ladewig (2006), há significativas alterações no sistema cardiovascular com o intuito de
manter a alta demanda metabólica devido ao crescimento constante do útero e da placenta. Assim, o
volume sanguíneo é aumentado em 40 a 50%, o equivalente a 1.500 ml, havendo conjuntamente o
incremento da atividade cronotrópica de 10 a 15 bpm, e por consequência a elevação do débito
cardíaco em torno de 30 a 50%, enquanto a pressão arterial tende a diminuir devido a vasodilatação
periférica ocasionada pela progesterona.
Devido ao crescimento uterino o sistema respiratório também sofre alterações, pois o
crescimento do útero empurra o músculo diafragma superiormente, reduzindo o espaço para os
pulmões. Assim, o organismo tende a compensar a redução do espaço interno, aumentando a
frequência e a profundidade da respiração, a fim de atender as demandas metabólicas (LADEWIG,
2006).
Na gestação as articulações sofrem influência dos hormônios estrógeno e relaxina, ocasionando o
aumento da mobilidade articular, devido a uma frouxidão ligamentar, diminuindo por consequência a
sustentação pélvica. Somado a essa situação a distribuição instável do peso corporal, e a menor
coaptação articular, tendem a contribuir para a diminuição do equilíbrio da gestante, ocasionando uma
sobrecarga muscular e articular (CARVALHO, 2001).
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Modificações psicológicas na gestante – A gravidez é um período de várias transformações na
vida da mulher, havendo mudanças não só físicas, mas psíquicas, as quais variam de acordo com a
individualidade de cada uma, além de outros fatores. A gravidez mostra-se como um período de
transição onde há a necessidade de reorganização em vários elementos; sendo alguns desses a
alteração de identidade e a nova determinação de papéis (KLEIN, 2008).
A Importância dos exercícios físicos para a saúde – O exercício físico é uma atividade que
envolve planejamento, controlando minimamente a intensidade, a frequência e o volume de trabalho
com o objetivo de melhorar a aptidão física e consequentemente a saúde (MATSUDO, 2000).
Exercício físico na gestação – Os exercícios físicos durante a gestação proporcionam grandes
benefícios, pois atingem positivamente diversas áreas do organismo da mulher, numa perspectiva
morfológica, fisiológica e psíquica (BATISTA, 2003).
Conforme Oliveira (2005), a prática diária de exercícios físicos ajuda diretamente no controle de
peso, preserva a saúde psicológica durante e após o parto, auxilia na melhora da aptidão física,
protegendo contra os riscos de doenças como diabetes gestacional.
A prática de exercícios físicos ajuda a diminuir as dores na região da coluna vertebral, sendo essa
umas das maiores queixas das gestantes quando se trata de dores musculares, e consequentemente
diminuindo a necessidade do uso de analgésicos (ABU, 2017).
Recomendações para a prática de exercícios físicos durante a gravidez – A atividade física é
recomendada à gestante na ausência de qualquer complicação na saúde e com a liberação médica
(LEITÃO, 2000; ACSM, 2010).
Sendo a gestante saudável é aconselhada a realização de exercícios de intensidade leve e
moderada, devendo ser praticados de 3 a 5 vezes por semana com a duração de pelo menos 30
minutos diários (SURITA, 2004). Para Batista (2003) não existem recomendações padrão de exercícios
físicos durante a gestação, onde o ACSM, (2010) afirma que as mulheres que já eram ativas antes da
gravidez podem continuar mantendo o ritmo das atividades praticadas, sendo enfatizado por Batista
(2003) e ACOG, (2002) a importância das adaptações relativas a intensidade e frequência do exercício
físico durante o avanço da gravidez.
Alguns tipos de exercícios são bastante indicados no período gestacional, como o treinamento
resistido, o pilates, a hidroginástica, a caminhada, a yoga e o alongamento (SANTOS, 2014). Importante
sinalizarmos que algumas práticas não são indicadas, pois podem trazer algum tipo de prejuízo à saúde
da gestante e do feto, como esportes de contato e os desequilibrantes (SANTOS, 2014; ACSM, 2010).
Materiais e Métodos
Tipo de pesquisa – O método de pesquisa utilizado foi o quantitativo descritivo.
População amostra – A pesquisa foi realizada com 30 mulheres, sendo os critérios de inclusão:
gestantes; idades entre 19 e 35 anos; moradoras do Distrito Federal (DF) ou do entorno; apresentação
de confirmação médica da gravidez há, pelo menos, um mês.
Caracterização dos instrumentos de pesquisa e procedimentos de coleta e análise de dados – A
pesquisa foi composta pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e por um questionário
contendo treze questões objetivas, identificando a idade e o mês de gestação. As questões foram
voltadas à prática de exercícios físicos durante a gestação, sendo os dados obtidos diretamente com as
gestantes em locais aleatórios de diferentes cidades do DF e do entorno. Após explicação do objetivo
do estudo e o preenchimento do TCLE, verificou-se o atendimento aos critérios de inclusão no estudo.
Sendo a pesquisa do tipo quantitativo, contabilizou-se as respostas de cada alternativa
utilizando-se o Excel 2007 para a quantificação dos dados.
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Resultados
A idade das gestantes que participaram da pesquisa variou de 19 a 35 anos, onde 57% se
encontravam do 7º ao 9º mês de gestação, 23%, do 4º ao 6º mês, e 20%, do 2º ao 3º mês.
A tabela 1 apresenta a percepção das gestantes quanto à importância dos exercícios físicos
durante a gestação.
Tabela 1 – Importância da Prática de Exercícios Físicos para a Gestante
Resposta
Sim
Não

Nº
29
01

%
97
03
Fonte: Dados da pesquisa do autor.

A tabela 2 apresenta dados referentes à prática regular de exercícios físicos pelas gestantes e
anteriormente à gestação.
Tabela 2 – Prática Regular de Exercícios Físicos
Durante a gestação
Resposta
Nº
%
Sim
15
50
Não
15
50
Fonte: Dados da pesquisa do autor.

Antes da gestação
Nº
%
23
77
7
23

Observa-se que o percentual de mulheres que praticavam exercícios físicos regulares era de 77%
antes da gestação, reduzindo para 50% durante o período de gravidez.
Dentre as modalidades mais praticadas pelas gestantes encontra-se a caminhada, realizada por
93% das gestantes, seguida da musculação (13%), e do alongamento (13%).
Os motivos apontados para não praticarem exercícios físicos foram a falta de orientação, 40%; a
falta de tempo, 27%; não gosta de praticar, 27% e gravidez de alto risco, 7%. Quanto à orientação por
algum profissional da saúde, verificamos que 53% das gestantes foram aconselhadas pelo médico e
17% por profissionais de educação física.
Discussão
O questionário realizado trouxe respostas positivas quanto ao acompanhamento pré-natal, que
vinha sendo realizado por 100% das entrevistadas. Quanto à prática de exercícios físicos durante a
gravidez, observou-se que, embora 97% das gestantes a considerassem importante, somente 50%
praticavam exercícios regularmente durante esse período. No mesmo sentido, o estudo de Nascimento
(2014) corrobora que as gestantes compreendem a importância da prática de exercícios físicos durante
a gravidez mas não aderem a nenhuma modalidade por receios quanto à sua segurança e à do bebê.
No presente estudo observou-se que 77% das gestantes praticavam exercícios físicos antes da
gravidez, sendo que 27% deixou de praticar diante a gestação, sendo a caminhada a atividade mais
frequente, compreendendo 93% das praticantes. As gestantes não praticantes de exercícios físicos
alegam ser o principal motivo da abstinência a falta de informação. O estudo de Surita (2014) caminha
no mesmo entendimento concluindo que muitas gestantes não se exercitam na gravidez devido a falta
de informação e comunicação entre a grávida e os profissionais da área da saúde.
Identifica-se que a maioria das gestantes têm ciência dos benefícios que podem ser obtidos
com a prática de exercícios físicos durante a gravidez, como o controle de peso, melhora no
condicionamento físico, preservação da saúde psicológica antes e depois do parto, como apresentado
por Oliveira (2005). No entanto, percebe-se que há um limbo entre tal entendimento e a concretização
de ações práticas à realização de exercícios físicos por essa população.
É importante frisar que 53% das orientações para a prática do exercício físico partem do
profissional de medicina, percentual considerado baixo diante da grande influência que exercem sobre
as gestantes, estando em segundo lugar os educadores físicos, representando 17% dos
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aconselhamentos. Tal fato é preocupante já que um dos principais papéis do educador físico é
promover a saúde das gestantes e da população em geral, incluindo as gestantes. Porém a diferença de
resultados entre médicos e profissionais de educação física nos parece estar relacionada ao maior
contato dos médicos com as gestantes, uma vez que 100% das gestantes realizaram o
acompanhamento pré-natal, no entanto, não chegaram a se consultar com profissionais de educação
física.
Conclusão
A prática de exercícios físicos contribui positivamente na qualidade de vida durante a gestação
e após o parto, tanto para a mãe, quanto para o bebê. Nesse sentido, identificou-se que as gestantes
percebem a importância da prática dos exercícios físicos durante a gestação, porém a falta de
aconselhamento e informação por parte dos profissionais da saúde sobre tal prática resulta na
insegurança de sua aderência.
Assim, é necessária a sensibilização das autoridades governamentais e dos conselhos
profissionais de saúde sobre a importância da qualificação profissional e esclarecimento da população
sobre tal assunto, e em especial ao CONFEF, já que a prescrição da atividade física cabe ao profissional
de educação física.
Fica clara a importância do profissional de educação física na promoção de tais condutas e a
necessidade de sua referência diante da comunidade médica, tornando a prática de exercícios físicos
mais frequente e segura no período gestacional, podendo promover resultados positivos a essa
população.
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Resumo
A gestão do esporte trata essencialmente de decisões, rotinas, processos e práticas eficazes que
visam a solucionar desafios com a aplicação de teorias e ferramentas de gestão na realidade do
esporte. Esse estudo buscou encontrar a presença de disciplinas relacionadas a gestão do esporte nos
currículos de graduação dos cursos de Educação Física das universidades brasileiras, que possuem
nota ≥ 4 nos programas de pós-graduação stricto sensu e compará-las com o estudo feito por
RODRIGUES et al (no prelo). Definindo as instituições de ensino superior a serem analisadas, acessouse o currículo ou grade curricular dos cursos de Educação Física, licenciatura e bacharelado, de cada
uma das universidades para identificar as disciplinas relacionadas a gestão do esporte. Ao todo, 108
disciplinas foram encontradas, sendo que 55 estão presentes nos currículos de licenciatura e 83 nos
currículos de bacharelado. Considerou-se que os currículos de graduação em licenciatura e
bacharelado apresentam disciplinas relacionadas a gestão do esporte, sendo a maioria obrigatória e
tratam sobre temas conceituais de gerenciamento e governança política. Também foi considerada uma
evolução da oferta de disciplinas, se comparada com períodos anteriores.
Palavras-chave: Gestão do Esporte; Formação Acadêmica, Educação Física, Currículo Acadêmico.
Abstract
Sport management is essentially about effective decisions, routines, processes and practices that aim to
solve challenges with the application of management theories and tools in the reality of sport. This
study sought to find the presence of disciplines related to sport management in the graduate curriculum
of Physical Education courses at Brazilian universities, which score ≥ 4 in the stricto sensu
undergraduate programs and compare them with the study by RODRIGUES et al (in press). Chosing the
university education institutions to be analyzed, the curriculum of Physical Education, licenciate and
bachelor's degrees, from each of the universities was accessed to identify the disciplines related to
sport management. In total, 108 subjects were found, 55 of which are present in the licenciate
curriculum and 83 in the bachelor's degree curriculum. The licenciate and bachelor's degrees
curriculum were considered to have disciplines related to sport management. The majority of
disciplines are mandatory and deal with conceptual themes of management and political governance.
An evolution in the offer of disciplines was also considered, when compared to previous periods.
Keywords: Sport Management; Academic Education; Physical Education; Academic Curriculum.
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Introdução
A gestão do esporte é um campo de atuação vasto. Segundo LOPES (2017) in AZEVÊDO (2018;
p.86) a “gestão do esporte trata essencialmente de decisões, rotinas, processos e práticas eficazes e
visa a solucionar os desafios com a aplicação de teorias e ferramentas de gestão já sistematizadas em
outras áreas do conhecimento, agora adaptadas à realidade do esporte”. Profissionais da gestão do
esporte utilizam seus conhecimentos e práticas no mercado de trabalho para aperfeiçoarem o
funcionamento de organizações públicas e privadas do esporte.
São muitos os componentes que fazem parte da área. Utilizando a categorização de ROCHA E
BASTOS (2011), podemos citar disciplinas e pesquisas que tratam sobre: a gestão e liderança no
esporte, marketing esportivo, aspectos legais do esporte, comunicação esportiva, finanças do esporte e
aspectos socioculturais do esporte. AZEVÊDO (2008) afirma que:
“Um profissional de Educação Física necessita de informações que permitam
assumir uma postura, planejar e ministrar bem as aulas em escola; avaliar,
elaborar diagnóstico, prescrever atividade física e acompanhar as atividades
de um cliente que deseja melhorar a sua capacidade aeróbia; elaborar
diagnóstico, prescrever atividade física e acompanhar as atividades de um
paciente em fase de retorno às atividades normais, por prescrição médica.
(AZEVÊDO, 2008, p. 2)”.

E o mesmo não poderia ser diferente na gestão do esporte. Estudantes de Educação Física
precisam ter acesso a conhecimentos e práticas de gestão e administração esportiva ao longo de sua
trajetória acadêmica.
Em uma pesquisa realizada por RODRIGUES et al. (no prelo), foi feita uma análise da grade
curricular de cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física no Distrito Federal para
identificar a presença de disciplinas que possuem correlação com a área da Gestão do Esporte na
formação inicial dos estudantes. Os resultados mostraram a presença de disciplinas sobre o tema em
53,4% dos cursos de licenciatura e 100% nos cursos de bacharelado. Será que esses resultados se
repetem em outros estados do Brasil? A gestão do esporte e seus componentes possuem uma maior
presença em universidades públicas federais ou em instituições de ensino superior privadas?
Objetivos do Estudo
O presente estudo visou identificar a oferta de disciplinas relacionadas a gestão do esporte nos
currículos de graduação dos cursos de Educação Física das universidades brasileiras que possuem nota
≥ 4 nos programas de pós-graduação stricto sensu. Os resultados encontrados foram comparados a
pesquisa realizada por RODRIGUES et al. (no prelo).
Revisão de Literatura
O Esporte é um fenômeno cuja prática é considerada direito de todos, e que tem no jogo o seu
vínculo cultural e na competição o seu elemento essencial, o qual deve contribuir para a formação e
aproximação dos seres humanos ao reforçar o desenvolvimento de valores como a moral, a ética, a
solidariedade, a fraternidade e a cooperação, o que pode torná-lo um dos meios mais eficazes para a
comunidade humana (TUBINO; GARRIDO; TUBINO, 2006, p.37 apud. TUBINO, 20, p.87).
Por conta de sua relevância cultural, o esporte, assim como outros setores que compõem a
sociedade, necessita ser organizado e gerenciado de maneira eficiente e eficaz. A gestão do esporte
consiste, pois, no processo de assumir e colocar em prática decisões sobre objetivos e utilização de
recursos, visando a perenização de organizações esportivas públicas e privadas (AZEVÊDO, 2018).
A Carta Internacional da Educação Física e do Esporte da UNESCO (2016) deixa clara a
importância do componente gestão e administração na formação e qualificação profissional. Em seu
artigo 7, ela explica:
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Todos os profissionais que assumem responsabilidade técnica pela educação física,
pela atividade física e pelo esporte devem ter a formação e as qualificações
adequadas, bem como receber acesso contínuo ao desenvolvimento profissional
(UNESCO, 2016, p.6)

A presença desse componente curricular é necessária na formação inicial de profissionais de
Educação Física, conforme foi exposto. A cada dia, o mercado de trabalho se torna mais competitivo, e
o conhecimento cada vez mais valioso e indispensável (AZEVÊDO, 2008).
E quais seriam os componentes que fazem parte deste campo de atuação e que deveriam estar
presentes nos currículos de graduação? A Comission on Sport Management Accreditation (COSMA,
2016) desenvolveu um documento que orienta instituições de ensino na elaboração de disciplinas que
devem compor o currículo de graduação dos cursos de gestão do esporte. As subáreas propostas são:
conceitos de gerenciamento, governança e política, esporte internacional, operações esportivas,
marketing esportivo, comunicações esportivas, finanças e economia esportiva, aspectos legais,
aspectos éticos, diversidade avanços técnicos, aprendizagem no estágio / prática / experimental.
Materiais e Métodos
Essa é uma pesquisa descritiva e documental. Segundo GIL (2012), uma pesquisa descritiva tem
como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o
estabelecimento de relações entre variáveis. Utilizando-se ainda das definições Gil (2012), uma
pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam um tratamento analítico, ou que ainda
podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.
A amostra foi identificada mediante a Plataforma Sucupira. Foram escolhidos cursos com nota ≥
4 em seus programas de pós-graduação em Educação Física stricto sensu. Esse critério de inclusão foi
utilizado, tendo em vista que a pós-graduação eleva o ensino ministrado na formação inicial (CURY,
2004). Portanto, é possível considerar que um bom programa de graduação influencie na criação e
desenvolvimento de um bom programa de pós-graduação.
Ao todo, 24 universidades, públicas e privadas, e seus 48 cursos, bacharelado e licenciatura,
compuseram a amostra. Definindo as instituições de ensino superior a serem analisadas, acessou-se o
currículo ou grade curricular de cada curso de Educação Física de cada uma das universidades
incluídas na amostra. Utilizando-se a categorização das subáreas da COSMA (2016), foram escolhidas
disciplinas que tratavam sobre os seguintes assuntos: conceitos de gerenciamento, governança e
política, esporte internacional, operações esportivas, marketing esportivo, comunicações esportivas,
finanças e economia esportiva, aspectos legais, aspectos éticos, diversidade avanços técnicos,
aprendizagem no estágio / prática / experimental.
Foi criada uma tabela no Excel, separando as disciplinas ofertadas por cada uma das
universidades e organizando-as para a análise dos dados.
Resultados
Ao todo, foram identificadas 108 disciplinas. 55 disciplinas estão presentes nos cursos de
licenciatura e 83 nos cursos de bacharelado. Dessas, 31 disciplinas são comuns para ambas as
graduações. O gráfico 1 demonstra a incidência de disciplinas, optativas e obrigatórias, relacionadas a
gestão do esporte nos cursos de licenciatura e bacharelado em Educação Física. O gráfico 2 mostra a
incidência de disciplinas por tema nos cursos de Educação Física, baseando-se no currículo proposto
pela COSMA (2016).
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Gráfico 1: Incidência de disciplinas optativas e obrigatórias sobre gestão do esporte nos cursos de Educação Física de 24
universidades

Gráfico 2: Incidência de disciplinas que compõem o campo da gestão do esporte

Discussão
Analisando os dados, nota-se a presença de disciplinas relacionadas a gestão do esporte em
100% dos cursos de graduação em Educação Física. Nos cursos de licenciatura, as disciplinas
relacionadas a “Conceitos de Gerenciamento” e “Governança Política” se fazem mais presentes nos
cursos de licenciatura. Esses resultados convergem com os dados encontrados por SILVA (2014). O
autor conseguiu encontrar evidências de que o professor de Educação Física das escolas públicas,
enquanto gestor do esporte realiza a aplicação de parte dos conhecimentos adquiridos na qualificação
profissional específica em algumas tarefas exigidas, sobretudo no que diz respeito às ações individuais
de planejamento e controle.
Das disciplinas identificadas no currículo de licenciatura, 80% são obrigatórias e 20% optativas.
Esses dados podem ser comparados com a pesquisa feita por RODRIGUES et al. (no prelo). Este
estudo identificou uma carência de disciplinas de gestão do esporte na grade curricular dos cursos de
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licenciatura em Educação Física das faculdades do Distrito Federal. Entretanto, o mesmo não se reflete
nas universidades analisadas aqui. As instituições públicas de ensino superior apresentaram uma oferta
de disciplinas que tratam sobre a gestão escolar maior que a amostra analisada por Rodrigues et al (no
prelo). Esse é um ponto positivo, tendo em vista a necessidade de conhecimentos gerenciais que o
professor de Educação Física requer para a sua prática docente. Isso é reforçado por Silva (2014) em
sua dissertação de mestrado, onde foram encontradas evidências de que há a aplicação de
conhecimentos em gestão do esporte nas tarefas que envolvam ações individuais de planejamento e
controle nas escolas.
Em relação às disciplinas do currículo do bacharelado, 75% são obrigatórias e 25% são
optativas. Esse é outro ponto que vai de encontro com os resultados de RODRIGUES et al (no prelo).
Nesta os resultados encontrado dão conta de que 100% dos cursos apresentaram disciplinas
obrigatórias sobre gestão do esporte e nenhuma disciplina optativa. Esse fenômeno pode ter sido
evidenciado devido à dificuldade que o autor encontrou em padronizar as disciplinas, já que as
instituições de ensino superior ofertam conteúdos da gestão do esporte sob diferentes nomenclaturas
(RODRIGUES et al, no prelo). Quando utilizamos o currículo proposto pela COSMA (2016), os
resultados obtidos se tornam um pouco diferentes dos encontrados pelos autores.
Usando essa categorização, apesar de ocorrer uma oferta de disciplinas obrigatórias menor, as
universidades brasileiras apresentaram disciplinas optativas em maior escala e diversidade, o que
permitiria um aprofundamento intelectual maior para os discentes ao longo de suas trajetórias
acadêmicas. Isso também mostraria uma evolução e reconhecimento na oferta da gestão do esporte
nas graduações. AZEVÊDO (2008) expôs a falta de embasamento teórico em gestão do esporte em
algumas universidades na época. Doze anos depois, nota-se uma melhora na oferta de disciplinas desse
campo no ensino superior.
Apesar dos temas “Conceitos de Gerenciamento” e “Governança Política” aparecem com maior
incidência nas grades curriculares do bacharelado, os tópicos “Operações Esportivas”, “Aspectos
Éticos” e “Aprendizagem no Estágio/Prática/Experimental” também se manifestam com certa frequência
nos cursos de graduação. “Marketing Esportivo”, “Comunicação Esportiva”, “Finanças e Economia
Esportiva” e “Diversidade” aparecem com menos frequência nos currículos. Não foram identificadas
disciplinas relacionadas a “Avanços Técnicos” e “Esporte Internacional”. Tendo em vista as
oportunidades de emprego ofertadas pelo mercado de trabalho internacional na área da gestão do
esporte (ROCHA E BASTOS, 2011) é preocupante ver a pouca atenção dada às disciplinas que
envolvam a economia internacional do esporte.
Conclusão
Utilizando a categorização curricular proposta pela COSMA, o estudo mostra que ocorreu um
progresso na oferta de disciplinas sobre a gestão do esporte nos currículos de graduação das
universidades brasileiras, se comparadas com períodos anteriores. Também foi identificada uma oferta
significativa de disciplinas sobre esse campo de atuação, tanto na licenciatura quanto no bacharelado,
sendo que boa parte é obrigatória. Os temas “Conceitos de Gerenciamento” e “Governança Política”
apareceram com maior frequência na amostra. Disciplinas envolvendo o mercado de trabalho nacional
e internacional do esporte encontram-se com pouco espaço no currículo das universidades brasileiras.
Futuras pesquisas serão necessárias a fim de consolidar ou refutar os dados encontrados aqui.
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Perfil tático ofensivo dos finalistas da Copa do Mundo de Futebol de 2018
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Resumo
O presente estudo investigou parte do modelo de jogo das seleções francesa e croata, finalistas
da Copa do Mundo de Futebol de 2018, para identificar quais os padrões de criação de jogadas
ofensivas e sua efetividade. Para análise, foi utilizada a métrica Espaço de Ocupação Defensiva (EOD),
houve coleta das ações técnicas realizadas pelos jogadores, além de um campograma para identificar a
localização das ações e o contexto no qual foram executadas durante a partida. A seleção francesa
apresentou média de 12 finalizações por partida dentro do registro aproximado de 126 posses por
jogo. Já a seleção croata teve média de 16 finalizações a cada partida dentro da média de 148 posses a
cada jogo. Ambas as equipes marcaram 14 gols ao longo da competição. Foi realizado teste Quiquadrado para comparar posses de bola que chegaram ou ultrapassaram a zona D do EOD, jogo a jogo,
de ambas as equipes e não foi encontrada diferença significante (p = 0.118). A média de gols por
finalização foi mais elevada quando comparada à média de edições anteriores, o que pode indicar uma
tendência do futebol em relação à efetividade de equipes vitoriosas.
Palavras-chave: Futebol, Análise de jogo, Copa do Mundo.
Abstract
The present study has investigated parts of the game style of the French and Croatian teams, 2018
Soccer World Cup finalists, to identify the offensive patterns of play and its effectiveness. The analysis
was performed with the Space of Defensive Occupation (SDO), the technical actions of the players and
a Pitch Static Partition to indicate the respective location during the match to characterize the context
which the actions were made. The French team had around 12 shots per match within a mean of 126
possessions each game. The Croatian team had around 16 shots each game and a mean of 148
possessions every match. The Chi-Square test was performed to compare the possessions that achieved
the SDO’s D zone or beyond it, every single match, and there were not found significant differences
between the teams (p = 0.118). Both teams scored 14 times during the competition. The amount of
shots converted in goals were higher when compared to the same metric in previous editions, which
may indicate some trends related to winning teams.
Keywords: Soccer, Game analysis, World Cup.
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Perfil tático ofensivo dos finalistas da Copa do Mundo de Futebol de 2018
Introdução
O futebol é caracterizado como um esporte coletivo de invasão que compreende a disputa de
forças entre duas equipes em prol de alcançar um objetivo comum, o gol. Conforme sua organização
dinâmica e complexa, em que times e jogadores embasam suas ações a partir de estratégias planejadas,
princípios de jogo e aspectos estabelecidos previamente, sua forma de organização tática é
constantemente adaptada em função da oposição (MEMMERT et al, 2017).
Variações estratégicas e táticas influenciam as jogadas em uma partida e geralmente interferem
nos seus resultados finais (YIANNAKOS & ARMATAS, 2006). A partir das estratégias e táticas de uma
determinada equipe, surge o que é chamado de modelo de jogo, definido como um padrão de jogo
característico demonstrado por um time durante jogos (HEWITT et al, 2016). Sua reprodução em
contextos situacionais específicos permite a sua inferência, a partir de variáveis que acessem sua
estrutura, dentre elas a movimentação de jogadores e da bola, envolvendo elementos dinâmicos e
espaciais (HEWITT et al, 2016).
Objetivos do estudo
O presente trabalho teve como objetivo acessar a parte do modelo de jogo relativa à construção
de jogadas ofensivas das equipes finalistas da Copa do Mundo de 2018 e analisar sua efetividade em
construir jogadas que resultaram em finalizações ou que colocassem os jogadores em situações
propícias a finalizar ao gol.
Referencial teórico
A partir da investigação de características de modelos de jogo, pode-se inferir que equipes de
alto nível com maior sucesso tendem a adotar um modelo de jogo que apresenta elevada posse de bola
(FERNANDEZ-NAVARRO et al, 2016; LAGO-PEÑAS et al, 2018). Além disso, é evidente a relação entre
maior número de finalizações e finalizações em gol em times vitoriosos (LAGO-PEÑAS et al, 2011;
CASTELLANO et al, 2012; LAGO-PEÑAS et al, 2010).
Tipicamente, as abordagens costumam analisar os padrões táticos das equipes a partir do
comportamento apresentado durante quatro momentos do jogo: organização ofensiva, transição do
ataque para a defesa, transição da defesa para o ataque, organização defensiva e bolas paradas
(FERNANDEZ-NAVARRO et al, 2016; LAGO-PEÑAS et al, 2018).
Alguns estudos recentes procuraram classificar o modelo de jogo de equipes participantes da
elite nacional de países da Europa e da Ásia pelos padrões de construção de jogadas ofensivas
(FERNANDEZ-NAVARRO et al, 2016; LAGO-PEÑAS et al, 2018; GÓMEZ et al, 2018). Outros focaram em
diferenciar times vitoriosos de outros que empataram ou perderam as partidas (LAGO-PEÑAS et al,
2011; LAGO-PEÑAS et al, 2010).
Apesar da existência de estudos que procuram definir modelos de jogo e que utilizam estatística
dos jogos para encontrar sucesso de equipes, há escassez de estudos que combinem o modelo de
construção de jogadas com a efetividade em concluí-las. Além disso, não é frequente a comparação
entre a construção das jogadas no contexto dinâmico da oposição durante a partida.
O Espaço de Ocupação Defensiva (EOD) proposto por Seabra e Dantas (2006) é uma forma de
se analisar as situações apresentadas em jogo, em caráter situacional, e que respeita a dinâmica e a
organização estrutural da equipe adversária à equipe analisada. Além disso, sua forma de análise ainda
permite uma avaliação mais eficiente da região em que as principais recepções aliadas a finalizações
ocorrem, tendo em vista as duas equipes em jogo.
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Materiais e métodos
Para se entender a metodologia utilizada na análise é necessária uma compreensão prévia da
divisão adotada do espaço de jogo em função do posicionamento da bola. Foram utilizados dois
critérios de partição do espaço: um campograma, com 12 quadrantes, e o Espaço de Ocupação
Defensiva (SEABRA & DANTAS, 2006), conforme indicado na Figura 1A.B.
O campograma busca dividir o campo em 4 zonas no sentido vertical e 3 zonas no sentido
horizontal. Dessa forma, as regiões do campo são subdivididas em central e laterais no sentido
horizontal (centro, direita e esquerda). O EOD divide o campo em função da linha defensiva adversária
em confrontação com a bola ou a posição dos defensores em função dos demais jogadores da equipe.
A confrontação pode ocorrer com a linha dos atacantes (zona F), a linha dos meio campistas (zona M),
a linha dos defensores (zona D) ou atrás da linha dos defensores (zona B). A posição dos defensores
adversários é dividida em central (“c”) e periférica (“p”).

Figura 1. 1A: Campograma de divisões do campo. 1B: Espaço de Ocupação Defensiva (EOD)

Em uma posse de bola, as ações e eventos do jogo foram divididos em: ações de início, ações de
progressão e ações de término. Todas elas detalhadas abaixo:
1. Ações de início: escanteio, desarme, bola ao chão, falta, lateral, tiro de meta, defesa do goleiro,
falta indireta, interceptação, pênalti, recuperação e início de jogo. Essas são as ações que
indicam o início da posse analisada.
2. Ações de progressão: Cruzamento, condução início, condução fim, cabeceio ao gol, passe,
domínio e chute ao gol. Essas são as ações que indicam a continuidade/progressão da posse
analisada.
3. Ações de Término: Escanteio, bloqueio defensivo, lateral, recuo defensivo, desarme, fim do
tempo, falta, gol, tiro de meta, defesa do goleiro, bola na trave, desarme incompleto,
interceptação incompleta, interceptação, falta de ataque, impedimento, gol contra e pênalti.
A amostra foi composta de 13 partidas oficiais das seleções finalistas da Copa do Mundo de
2018, França e Croácia. Ao todo, foram identificadas 1917 posses de bola e, dessas, 943 foram
qualificadas para análise conforme critérios de inclusão na amostra para uma posse de bola ser
considerada.
Uma posse de bola foi registrada quando o jogador da equipe analisada realizava um passe
completo, contando com a permanência da bola com sua equipe, ou tivesse a bola completamente
dominada. Para a posse de bola ser incluída na amostra analisada, o critério empregado foi que
houvesse finalização, confrontação ou ultrapassagem da última linha defensiva adversária (Dc, Dp, Bc,
Bp) ou posses que alcançaram a grande área da equipe adversária.
A coleta dos dados foi realizada por um único observador. O analista recebeu instruções prévias
acerca do procedimento e realizou uma análise-teste para fins de adaptação, observando o primeiro
tempo do jogo Brasil x Bélgica – Copa do Mundo 2018, tendo atingido valor excelente de
reprodutibilidade (> 0.9) pelo índice Kappa (LANDIS & KOCH, 1977).
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O observador foi instruído a pausar o vídeo no exato momento em que os jogadores entravam
em contato com a bola, para poder indicar com segurança a zona de ocorrência da ação.
As filmagens utilizadas partiram de gravações oficiais da Copa do Mundo – 2018, masculina.
Foram definidas as seguintes varáveis para serem analisadas:
1) Número de posses totais: número total de posses de bola das seleções em cada jogo da
competição.
2) Número de posses analisadas: posses de bola que alcançaram algum dos critérios de
inclusão (descritos anteriormente).
3) Posses que geraram finalização: baseado em ações que foram convertidas em finalização;
4) Gols marcados: finalizações que foram convertidas em gol;
5) Proporção de posses analisadas a partir das posses totais: quantificação das posses
analisadas em relação ao número total de posses;
6) Proporção de finalizações por número de posses analisadas: quantificação de posses que
resultaram em finalização a partir das posses que foram analisadas;
7) Tamanho médio de posses analisadas: média da quantidade de ações realizadas nas posses
de bola que atingiram critério de inclusão;
8) Posses que atingiram a zona D e B do EOD: comparação entre as posses que confrontaram
ou ultrapassaram a zona D pelos finalistas;
A análise dos dados foi feita a partir de estatísticas descritivas relativas à frequência total e
relativa de posses de bola e inferencial por meio do teste Qui-quadrado para testar a existência de
diferença entre as equipes quanto à habilidade de penetração na defesa adversária e atingir ou
ultrapassar a última linha de defesa. Todas as análises foram realizadas no software estatístico R.
Resultados
Os resultados apresentados na Tabela 1 tornam possível a comparação do desempenho das
seleções. A equipe da França apresentou um total de 882 posses de bola ao longo das 7 partidas,
enquanto a Croácia apresentou um total de 1035 posses. Dessas, 453 (51%) posses da seleção francesa
foram analisadas e 490 (47%) da seleção croata. Ambas marcaram 14 gols ao longo da competição.
Tabela 1 – Dados quantitativos e proporções por partida.¹
Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3
Jogo 4
Jogo 5
Jogo 6
Jogo 7
Média²
139;70;13
135;67;12
111;62;13
104;59;10
142;68;10
116;73;19
135;54;7
126;65;12
França
50%;19%
50%;18%
56%;21%
57%;17%
48%;15%
63%;26%
40%;13%
51%;19%
2
1
0
4
2
1
4
2
105;53;13
126;54;14
117;56;13
164;72;19
200;84;19
184;89;22
139;82;15
148;70;16
Croácia
50%;15%
43%;26%
48%;23%
44%;26%
42%;23%
48%;25%
59%;18%
47%;22%
2
3
2
1
2
2
2
2
¹ Os dados apresentados na primeira linha são referentes ao número de posses totais, posses analisadas e posses com
finalização, respectivamente. Abaixo, os dados se referem às proporções na seguinte ordem: posses analisadas por posses
totais e finalizações por posses analisadas. Por último, é apresentada a quantidade de gols marcados. ² Valores referentes à
média por jogo da equipe na competição.

A Tabela 2 ilustra a média do tamanho das posses de bola analisadas ao longo de cada partida
por equipe, assim como a média das duas equipes na competição. Vale ressaltar que, em uma posse de
bola, a participação de cada jogador geralmente constitui um mínimo de 2 ações (recepção + ação
subsequente).
Tabela 2 – Tamanho médio da quantidade de ações e eventos do jogo nas posses analisadas.
Jogo 1
Jogo 2
Jogo 3
Jogo 4
Jogo 5
Jogo 6
Jogo 7
França
11,23
10,13
17,45
10,63
13,90
10,68
7,52
Croácia
10,11
8,69
17,04
11,69
11,73
10,22
11,50
¹ Dados representativos da média de cada equipe na competição.
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As equipes nacionais de frança e croácia não apresentaram diferença significante para a
frequência de posses de bola que atingiram ou ultrapassaram a última linha do eod (qui-quadrado =
10.163, p = 0.118). A figura 2 ilustra a análise de resíduos do teste qui-quadrado, jogo a jogo, para cada
uma das equipes.

Figura 2 – Análise de resíduos do teste Qui-quadrado empregado para comparação da frequência de posses de bola que
atingiram ou ultrapassaram a zona D do EOD por cada uma das equipes finalistas, jogo a jogo.

Discussão
A média de finalizações da seleção da Croácia por partida foi mais elevada que a da seleção
francesa e os valores se aproximam dos encontrados na literatura. Segundo estudo de Castellano
(2012), seleções que saíram vitoriosas em partidas realizadas nas Copas do Mundo de 2002, 2006 e
2010 tiveram uma média de 14,2 finalizações por partida disputada, sendo um valor próximo do obtido
nos dados levantados por esse estudo e até menor que o apresentado pela seleção croata. Outros
estudos levantaram dados similares, porém analisando competições diferentes (LAGO-PEÑAS et al,
2010; LAGO-PEÑAS et al, 2011).
A França conseguiu uma média de 12 finalizações por jogo, com média de um gol a cada 6
chutes. Já a Croácia apresentou média de 16 finalizações, convertendo, em média, uma a cada 8
finalizações por jogo. Os dados apresentam efetividade maior na conversão de finalizações em gol em
relação às seleções participantes das edições de 1990 e 1994 da Copa do mundo, que necessitaram,
respectivamente, de 10,75 e 13,75 finalizações por gol (HUGHES & FRANKS, 2005).
A semelhança estatística encontrada em relação às posses de bola que atingiram ou
ultrapassaram a última linha defensiva adversária (zona D) indica a efetividade de ambas em alcançar
posições que permitam a finalização ao gol. Essa semelhança pode corroborar com a realização de
estudos existentes separando equipes vitoriosas ou bem-sucedidas de equipes perdedoras ou mal
sucedidas (LAGO-PEÑAS et al, 2010; CASTELLANO et al, 2012; LAGO-PEÑAS et al, 2011).
O tamanho médio das ações e eventos em posses analisadas representa que as jogadas coletadas
tiveram, no máximo, uma média 6 passes, a partir dos parâmetros descritos na metodologia. Resultado
semelhante foi encontrado no estudo de Hughes e Frank (2005) onde cerca de 90% das posses de bola
que terminaram em finalização foram resultados de jogadas com 6 passes ou menos. Outros estudos
indicaram que a grande maioria dos gols ocorre em jogadas com, no máximo, 4 passes (REEP, et al,
1997; TENGA et al, 2010).
Conclusão
O presente trabalho se propôs a analisar a efetividade do modelo de criação de jogadas
ofensivas dos dois finalistas da Copa do Mundo de 2018 e compará-los. Os dados obtidos
demonstraram que houve um aumento na efetividade das finalizações, gerando melhor aproveitamento
em gols em relação a edições anteriores da mesma competição. Tal dado pode representar uma
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tendência evolutiva do futebol ao longo dos anos, porém necessita de quantidade mais robusta de
dados de seleções participantes da competição para comprová-la ou não.
A ausência de diferenças significativas na comparação de dados obtidos entre duas seleções
finalistas acaba por corroborar com o fato das equipes finalistas terem paridade em seus níveis de
desempenho quanto a conseguirem se aproximar da meta adversária para realizar a finalização. As
posses de bola analisadas também apresentaram média de poucas ações antes da conclusão de
jogadas que representam boas oportunidades de gol. Essas jogadas podem ser mais detalhadas quanto
ao padrão de circulação da bola característico de cada equipe antes de finalizar, representando assim
de forma mais completa as características durante o momento ofensivo das equipes e diferenciando-as.
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Eficiência no basquete: uma proposta de avaliação geral de jogadores
Temática: Treinamento Esportivo – Comunicação Oral
José Vitor Senatore de Paula Lima
lima.zevitor@gmail.com
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Resumo
O desempenho no basquete costuma ser analisado a partir dos dados de box score, os
indicadores de jogo (IJs). É frequente a síntese dos IJs em um único número que expresse o
desempenho do jogador na partida. Nesta pesquisa, os IJs foram utilizados para definir um novo índice
que sintetiza a contribuição de um jogador na partida, corrigindo problemas de validade do índice
oficial da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA). Foram utilizados dados do Novo Basquete
Brasil 2018/2019 para comparar o índice desenvolvido – índice de pontos contribuídos (IPC) – com
outros três indicadores pré-existentes: índice de eficiência oficial FIBA (IE), wins produced (WP) e
player efficiency rating (PER). A comparação foi realizada pelo teste de correlação de Pearson. O IE
apresentou elevada correlação com minutos (0,910), pontos (0,903) e arremessos tentados (0,902),
indicando a existência de um viés. WP, PER e IPC apresentaram valores semelhantes entre si e
diferentes do IE, além disso, o IPC apresentou valores mais constantes entre os diferentes IJs como as
assistências (WP: 0,170; PER: 0,205; IPC: 0,421). O IPC se apresentou como um modelo viável para
analisar jogadores, tendo correlação semelhante ou melhor distribuída do que os principais
indicadores atuais.
Palavras-chave: Análise de Desempenho, Eficiência, Posse de Bola.
Abstract
Basketball performance is usually analyzed via box score data, utilizing the game-related statistics
(GRS). The synthesis of the GRS in a single number is frequent to express the player’s performance on
the game. On this research the GRS were utilized to define a new index that synthetizes the player’s
contribution to the game, fixing validity issues from the official International Basketball Federation
(FIBA) index. Data from the 2018/2019 Novo Basquete Brasil were utilized to compare the proposed
index – points produced index (PPI) – with three preexistent indexes: FIBA’s efficiency index (EI), wins
produced (WP) and player efficiency rating (PER). Pearson’s correlation was utilized to compare them.
The EI had a high correlation with minutes (0,910), points (0,903) and field goal attempts (0,902),
indicating a bias. WP, PER and PPI had similar values between then and different from the EI,
furthermore, PPI presented more homogeneous values across the different GRS e.g. the assists (WP:
0,170; PER: 0,205; IPC: 0,421). The PPI is a viable model to analyze player’s performance, with similar or
better distributed correlations than the current indicators.
Keywords: Performance Analysis, Efficiency, Ball Possession.
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Eficiência no basquete: uma proposta de avaliação geral de jogadores
Introdução
Desempenho no basquete é frequentemente avaliado através do desempenho dos jogadores
nos indicadores de jogo (IJs) que são disponíveis por meio do box score, um conjunto de dados
comumente divulgado em todos os campeonatos ao redor do mundo (VAN BOMMEL & BORNN, 2017).
Os IJs permitem que se façam inferências sobre qual foi a contribuição do jogador para o resultado da
partida por meio da frequência em que realizou cada uma dessas ações do jogo. Esses dados auxiliam
treinadores nas decisões de como melhorar o desempenho da equipe (RANGEL et al., 2019).
Indicadores como o índice de eficiência, o wins produced e o player efficiency rating são
baseados nos IJs e buscam compreender a contribuição geral do jogador à equipe calculando sua
eficiência (BERRI, 2008; HOLLINGER, 2007). A eficiência pode ser entendida como a divisão do output
pelo input, em outras palavras, o quanto se produz divido pelo quanto se utilizou (DRUCKER, 2018). A
eficiência é importante no basquete visto que existe um espaço finito de oportunidades para pontuar,
por conta do limite de tempo para arremessar a bola. Sendo assim, a divisão da quantidade de ações
(pontos, rebotes, assistências, etc.) pelo total de oportunidades é um bom indicador no basquetebol
(KUBATKO et al, 2007). Apesar disso, grande parte dos índices de eficiência no basquete não buscam o
cálculo da eficiência do atleta, se assemelhando mais a índices de produtividade (BERRI, 2010).
Objetivos do estudo
O objetivo do trabalho é apresentar um novo índice de eficiência que defina o desempenho do
jogador considerando os aspectos do jogo, tais como pontuação, rebote e defesa representados pelos
IJs.
Referencial teórico
O principal indicador de desempenho no basquete é o índice de eficiência (IE). Ele é adotado
em diversas competições, podendo ter algumas alterações em sua fórmula entre elas. A fórmula
utilizada pela Federação Internacional de Basquete (FIBA) consiste na adição dos resultados positivos
do box score e subtração dos resultados negativos como demonstrado na fórmula:
Pontos + Rebotes + Assistências + Tocos + Roubadas – Erros – Arremessos errados
O IE é utilizado para calcular a contribuição do jogador para a equipe, servindo de parâmetro
para a análise do jogador (BERRI et al., 2007). Apesar disso, existem alguns problemas gerados pela
fórmula. Primeiramente, os IJs usados não levam em consideração a diferença de tempo de jogo entre
jogadores. Dessa forma, jogadores que jogam mais tempo tem uma maior chance de aumentar o seu
valor. Segundo, as equipes podem ter diferentes ritmos de jogo que podem alterar as frequências de
ações dos jogadores. Por isso, jogadores que jogam em equipes mais fortes podem ter, por exemplo,
mais assistências por jogar com companheiros que convertem mais arremessos, mas também podem
ter menos rebotes ofensivos pela equipe errar menos arremessos. Por último, os arremessos certos
podem valer de um a três pontos de acordo com o tipo do arremesso. Enquanto isso, todos os outros
IJs variam unitariamente. Sendo assim, jogadores que baseiam seu jogo em pontuação levam vantagem
diante de outros jogadores nesse modelo.
Por conta dessas falhas na fórmula do IE, alguns indicadores foram criados para calcular o
desempenho geral do jogador. Dois deles têm maior reconhecimento o Wins Produced (WP) (BERRI,
2010) e o Player Efficiency Rating (PER) (HOLLINGER, 2005). Na sequência é apresentada a lógica para
construção de cada um desses indicadores, para a definição completa das fórmulas do PER e do WP
veja Berri (2010).
O WP parte de uma regressão que relaciona os IJs com vitórias, com isso, cada IJ possui um valor
(por ex. 0,033 vitórias para cada ponto marcado). Esse resultado passa por normalizações ligadas à
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influência de companheiros, de oponentes e da posição do jogador antes de chegar ao valor final de
WP.
O PER relaciona cada IJ com o seu resultado para o jogo. Isso significa que cada ação é
conectada com a sua probabilidade de gerar pontos, por exemplo, um erro significa a perda de uma
posse, sendo assim seu valor é igual a menos uma posse média da competição. O valor de cada IJ
multiplicado pela sua relação com pontos é então somado e passa por uma normalização da relação
entre a quantidade de posses que o time teve com a quantidade de posses que a liga tem em média
para se ter o valor final de PER.
Apesar da criação de ambos indicadores, o IE ainda é amplamente utilizado por ligas e equipes
na seleção de melhores jogadores e nas decisões sobre contratação de jogadores (LNB, 2018). Diante
disso, para oferecer uma nova alternativa, o Índice de Pontos Contribuídos (IPC) é proposto a seguir.
Materiais e métodos
A proposta para o IPC segue três pontos, primeiro que deve ser uma conta de eficiência,
segundo que precisa reduzir a influência do desempenho da equipe no índice do jogador e terceiro
que deve expressar como essa eficiência influencia no objetivo final do jogo, marcar pontos.
Para calcular o índice é necessário definir o critério para o cálculo da quantidade de posses de
bola. O estudo utilizará o modelo proposto por Shirley (2007) que considera o início de uma posse de
bola quando ocorre uma reposição de bola, roubada de bola, rebote ofensivo ou rebote defensivo.
Diferentemente do modelo de Kubatko (2007), esse modelo considera o rebote ofensivo como uma
nova posse de bola. Após o arremesso errado, a bola fica em disputa entre as duas equipes e quando
uma delas adquire a posse da bola o relógio de posse é resetado seja para 14 segundos em caso de
rebote ofensivo seja para 24 segundos em caso de rebote defensivo. Portanto, o rebote pode e nesse
estudo é considerado como uma nova posse de bola.
Partindo desse princípio, primeiramente o IPC resolve um problema do IE, ele considera o tempo
que o jogador teve em quadra. Pois não há relação direta entre tempo e eficiência, um jogador que joga
mais minutos não pode ser mais eficiente somente por isso. Para tanto as oportunidades que o jogador
teve para executar cada IJ são utilizadas para normalizar a eficiência, de acordo com o tempo de jogo.
Para realizar esse passo é assumida uma distribuição constante dos IJs ao longo da partida. Sendo
assim, a quantidade de oportunidades para realizar cada IJ que o time teve é multiplicado pela
proporção de minutos jogados pelo jogador do total possível. Essa quantidade de oportunidades do
jogador é utilizada para calcular a eficiência em executar o IJ, conforme as fórmulas a seguir:
Oportunidades do jogador para IJ = Oportunidades do time para IJ * (Tempo jogador/Tempo
máximo)
Eficiência IJ = Quantidade do IJ / Oportunidades do jogador para IJ
Outro problema gerado pelo IE é a influência da equipe do jogador. Índices individuais dos
jogadores devem demonstrar o desempenho desse jogador e ser constantes ao longo dos anos (BERRI,
2010). Sendo assim, utilizando a ideia do WP de remover a influência dos companheiros, a eficiência
dos jogadores em cada IJ é utilizada para estimar quantas vezes o jogador faria essa ação em um jogo
médio da liga, com companheiros e adversário médios. Então essa oportunidade média para cada IJ é
multiplicada pela eficiência do jogador calculada no passo anterior, conforme a fórmula a seguir:
Quantidade do IJ (jogo médio) = Eficiência IJ * Oportunidades do jogador para IJ (jogo médio)
O último problema citado do IE é o crescimento desregulado dos IJs, no caso por conta do
maior crescimento dos pontos em relação as outras ações. Ao utilizar uma abordagem semelhante a
utilizada pelo PER, onde se dá valor para cada ação de acordo com o seu resultado para o jogo, esse
problema é resolvido. Primeiramente a relação das ações com pontos precisa ser pensada. Rebotes
ofensivos, rebotes defensivos e roubadas geram uma nova posse de bola. Um erro gera a perda da
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posse de bola. Assistência gera um arremesso certo, porém como também depende do jogador que
arremessou a bola, a assistência vale um terço da quantidade de pontos gerada (HOLLINGER, 2005).
Por conta dessa correção, os pontos de arremessos também precisam ser corrigidos e, portanto, valem
dois terços do valor produzido. Tocos geram um rebote defensivo ou ofensivo. Faltas podem gerar
lances livres para o adversário. A pontuação média gerada por cada uma dessas ações é multiplicada
pela quantidade do IJ no jogo médio, conforme a fórmula:
Pontos Contribuídos IJ = Quantidade do IJ (jogo médio) * média de pontos geradas pela consequência do IJ

Com esses valores a fórmula do IPC é:
IPC = Pontos Contribuídos de arremessos + Pontos Contribuídos de rebotes ofensivos + Pontos
Contribuídos de assistências – Pontos Contribuídos de erros + Pontos Contribuídos de rebotes defensivos +
Pontos Contribuídos de roubadas + Pontos Contribuídos de tocos – Pontos Contribuídos de faltas

Os dados de box score da temporada 2018/2019 do Novo Basquete Brasil (NBB) foram extraídos
diretamente do site da NBB por meio do programa Data Miner. A partir dos dados de box score,
jogadores com mais de 25% do tempo possível de jogo na temporada foram considerados para a
amostra.
Foram utilizados o teste de normalidade Shapiro-Wilk e as correlações dos valores finais de IE,
WP, PER e IPC dos jogadores na temporada com a quantidade de IJ para compreender como os dados
se relacionam.
Resultados
As métricas apresentaram p > 0,05 no teste de Shapiro-Wilk, sendo assim, foi realizada a
correlação de Pearson. A tabela 1 apresenta a correlação dos indicadores com os IJs, todos os valores
tiveram significância (p > 0,05). O IPC apresentou alta correlação com rebotes defensivos (0,733),
correlação intermediária com rebotes ofensivos (0,530), roubadas (0,517), assistências (0,421) e erros
(0,414). O WP teve alta correlação com rebotes ofensivos (0,722) e rebotes defensivos (0,837). O IE
teve alta correlação com rebotes defensivos (0,868), roubadas (0,726) e erros (0,722). O PER
apresentou correlação média/fraca com todas os Ijs.
Tabela 1 – Correlação dos indicadores com os IJs
Índices

Rebote ofensivo

Rebote defensivo

Assistência

Roubadas

Erro

Toco

Falta

IPC

0,530

0,733

0,421

0,517

0,414

0,431

0,333

WP

0,722

0,837

0,170

0,392

0,298

0,561

0,428

PER

0,471

0,553

0,205

0,436

0,194

0,349

0,217

IE

0,544

0,868

0,595

0,726

0,722

0,394

0,587

A tabela 2 continua a apresentação da correlação dos indicadores com os IJs, mas com os
ligados com pontuação e tempo, todas tiveram significância (p > 0,05). O IE teve uma alta relação com
minutos (0,910), pontos (0,930) e arremessos tentados (0,902). Os outros indicadores tiveram relações
médias com os IJs.
Tabela 2 – Correlação dos indicadores com os IJs ligados à pontuação
Índices

Minutos

Pontos

Arremessos tentados

IPC

0,524

0,530

0,480

WP

0,502

0,540

0,490

PER

0,437

0,530

0,468

IE

0,910

0,930

0,902

Discussão
O IE apresentou correlação alta com minutos e pontos. Tais resultados confirmam sobre os
principais pontos falhos do IE, uma sobre valorização dos pontos (0,910) e alta relação com minutos
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jogados (0,930), assim como o encontrado em Berri (2007). O que acaba o confirmando como um
indicador de produtividade ofensiva em vez de um indicador de eficiência.
O IPC, o WP e o PER tiveram relações semelhantes no geral com os IJs. Algumas diferenças
interessantes são os valores de assistências onde o IPC possui uma maior correlação do que ambas as
métricas (WP: 0,170; PER: 0,205; IPC: 0,421). Considerando a ausência de assistências na fórmula direta
do WP, é um resultado esperado. No geral o IPC apresenta resultados mais coerentes, valorizando mais
todos os aspectos do jogo do que os outros indicadores.
Conclusão
A correlação com os IJs demonstra quais ações de jogo tem maior peso no valor final da métrica.
Com isso, é possível avaliar a métrica a partir de uma valorização de determinado aspecto do jogo. A
valorização de minutos e pontos no IE prova que ele é um índice que não cumpre a ideia de gerar um
valor que possa avaliar o desempenho do jogador como um todo. Diferentemente, o IPC, o WP e o PER
apresentaram resultados mais realistas com a ideia de um índice de eficiência. Sendo assim, o uso do
IE se mostra como insuficiente para calcular a eficiência dos jogadores, ainda mais considerando as
outras opções que englobam mais aspectos do jogo além da pontuação e do tempo jogado.
A utilização de um indicador mais fidedigno ao que acontece no jogo leva a uma melhor
avaliação do desempenho de jogadores, melhorando as decisões de contratações e escalações. Além
disso, uma avaliação correta de jogadores que cumprem um maior papel tático no jogo pode auxiliar
no desenvolvimento de jovens atletas, de forma que esses jovens atletas seriam também melhor
avaliados de acordo com o desempenho geral. Com isso, um maior conhecimento do jogo, com o
desenvolvimento do raciocínio em determinadas situações de jogo, passa a ter um maior valor e uma
avaliação que leva em conta esse conhecimento.
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Resumo
Dado as dimensões globais atuais da obesidade infantil, o estudo verificou o efeito de uma
intervenção multiprofissional confeccionando brinquedos e recriando brincadeiras contextualizadas na
Educação em Saúde estimulando as crianças a adquirirem hábitos saudáveis como sugestão de política
pública. Assim, 84 crianças entre 8 e 10 anos foram divididas em grupos controle (GC; n= 25) e
experimental (GE; n= 59). Questionou-se a preferência de brinquedos e mensurou-se dados
antropométricos; Questionário de Nível de Atividade Física (NAF) e Qualidade Alimentar. Expostos em
freqüências medidas de dispersão e tendência central além de delta percentual, utilizou-se o teste t
para uma amostra e considerou-se p<0,05. Constatou-se que as brincadeiras preferidas envolvem o ato
de correr. Não houve diferença significativa nos dados antropométricos. GC diminui significativamente
o NAF (pré: 1049,64±637,2METS; pós: 737,59±674,3METS). GE aumentou o consumo de frutas (Δ=
+6,3%), verduras/legumes (Δ= +18,1%) e diminuiu o de doces (Δ= -8,8%), enquanto GC diminuiu o de
frutas (Δ= -49,7%), verduras/legumes, (Δ= -10,7%), aumentou os doces (Δ= +7%) e diminuiu o de
salgadinhos (Δ= -35,6%). O NAF e o consumo de vegetais permaneceu baixo em ambos os grupos
considerando os valores de referência para saúde. Conclui-se que a intervenção pode auxiliar crianças
a adquirirem hábitos saudáveis.
Palavras-chave: Obesidade Infantil, Brincadeiras, Políticas públicas
Abstract
Given the current global dimensions of childhood obesity, the study verified the effect of a
multiprofessional intervention making toys and recreating games contextualized in Health Education,
encouraging children to acquire healthy habits as a public policy suggestion. 84 children between 8 and
10 years old were divided into control (CG; n=25) and experimental (EG; n=59) groups. The preference
of toys was questioned and anthropometric data was measured; Physical Activity Level Questionnaire
(ALQ) and Food Quality. Exposed in measured frequencies of dispersion and central tendency in
addition to a percentage delta, the t test for a sample was used and p <0.05 was considered. It was
found that the favorite games involve the act of running. There was no significant difference in
anthropometric
data.
CG
significantly
decreases
ALQ
(pre:1049.64±637.2METS;
post:737.59±674.3METS). EG increased the consumption of fruits (Δ= +6.3%), vegetables (Δ= +18.1%)
and decreased the consumption of sweets (Δ= -8.8%), while CG decreased the consumption of fruits
(Δ= -49.7%), vegetables (Δ= -10.7%), increased sweets (Δ= +7%) and decreased the number of snacks
(Δ= -35.6%). ALQ and vegetable consumption remained low in both groups considering the reference
values for health. It is concluded that the intervention can help children to acquire healthy habits.
Keywords: Childhood Obesity, Play, Public Policy
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Criação de brinquedos e brincadeiras: elevando o potencial pedagógico para a Educação em Saúde de
crianças
Introdução
A inatividade física e a alimentação não saudável estão entre os quatro maiores fatores de riscos
evitáveis para doenças crônicas não-transmissíveis, dentre elas, a obesidade (BRASIL, 2020). Definida
como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal, é enquadrada como um dos principais
riscos à saúde infantil, atingindo cerca de 4,4 milhões de crianças brasileiras de 5 a 9 anos de idade
(BRASIL, 2018). Desse modo, há diversas ações governamentais e não-governamentais para combate à
obesidade infantil, contudo devido à complexidade, em especial, na formação de hábitos dos sujeitos
plurais em uma sociedade multicultural, a busca por intervenções efetivas na mudança desse cenário,
de incidência crescente, ainda exige especial atenção.
Nesse sentido, no caminho da comunicação científica, apresenta-se a Educação em Saúde,
pautada na conscientização populacional acerca das medidas profiláticas em prol da qualidade de vida
e democratização de acesso a saúde por toda comunidade (FALKENBERG, 2014; ALVES & AERTS,
2011). Logo, pensando em soluções no cenário infantil, observa-se a necessidade de alicerçar as
intervenções desse público na ludicidade, focada no brinquedo e no ato de brincar (KISHIMOTO,
2007), essenciais no desenvolvimento infantil (VYGOTSKY, 2010). Neste sentido, é palpável considerar
a Educação em Saúde potencializada pela construção de brinquedos e brincadeiras como ferramenta
de combate à obesidade infantil e estímulo a hábitos saudáveis na infância.
Objetivo
Verificar o efeito de uma intervenção multiprofissional, com confecção de brinquedos e
brincadeiras contextualizadas na Educação em Saúde, na estimulação de crianças a alimentação
saudável e aumento do nível de atividade física, como sugestão de política pública.
Revisão de literatura
A obesidade é uma epidemia global de grande preocupação na saúde pública, devido suas
consequências negativas alarmantes e alto impacto nos cofres públicos. Em estudo de colaboração
prospectiva (2009) notou-se que a cada 5kg/m 2 a mais no IMC corresponde a um aumento de 30% na
mortalidade para homens e mulheres. Além da associação com diversas outras doenças como
diabetes, cardiopatias, hipertensão, câncer, além de complicações psicológicas, sociais (RANKIN et al.,
2016; NUNES et al., 2019) e baixo desempenho cognitivo (KAMIJO et al. 2012).
Há uma necessidade evidente de intervir nessa realidade. Assim, o Ministério da Saúde lançou
em 2019 a campanha “1, 2, 3 e já!” pautada em três passos contra a obesidade infantil: alimentação
saudável, atividade física e menos tempo em telas (TV, celular, computador); nota-se a coerente
preocupação multiprofissional para atender a demanda dos hábitos modificáveis relacionados à
obesidade.
Em soma, a Organização das Nações Unidades estabelece dentre os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM) os seguintes: ODM3: Saúde e bem-estar; ODM4: Educação de
Qualidade. Destaca-se, pois a relevância em criar ações diferenciadas no processo ensinoaprendizagem visando a saúde populacional. Em consonância, a Educação em Saúde, segundo
Falkenberg et al. (2014), surge como ferramenta na construção do conhecimento sobre temáticas da
saúde pessoal de maneira a gerar autonomia e o pensamento crítico frente as demandas de cada
contexto.
Nesse sentido, Kishimoto (2007) e diversos outros autores do brincar (PIAGET, 1972; VYGOTSKY,
2010; WINNICOTT, 2019) forjam em suas teorias a essencialidade do brincar para o desenvolvimento
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infantil, uma vez que, nesse ato a criança expressa traços da realidade, e constrói sua identidade a
partir dos elementos simbólicos presentes no brinquedo e na brincadeira.
Método
Estudo experimental composto por 84 crianças regularmente matriculadas no 3º e 4º ano do
Ensino Fundamental da escola Classe 410 de Samambaia divididas convenientemente em grupo
controle (GC; n= 25) e grupo experimental (GE; n=59). Após aprovação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do UNIEURO, questionou-se as crianças sobre quais seus brinquedos preferidos, em seguida
ministrou-se, por 8 semanas, duas oficinas semanais com duração de 1 hora cada.
Para verificar o efeito da intervenção, mesurou-se a massa corporal (balança eletrônica), a
estatura (estadiômetro), circunferência da cintura (CC; fita métrica; mensurada a menor circunferência
entre crista ilíaca e última costela) e do quadril (CQ; fita métrica; mensurada na maior protuberância
glútea), calculou-se o Índice de Massa Corporal (IMC= estatura/ massa corporal 2 ), Relação CinturaQuadril (RCQ= CC/ CQ) e Índice de Adiposidade Corporal [(CQ/estatura x √estatura) – 18]. O Estado
nutricional foi classificado conforme percentil de IMC por sexo e idade. Além disso, aplicou-se
individualmenteo Questionário de Nível de Atividade Física e Comportamento Sedentário, onde cada
criança deveria responder a intensidade, duração e frequência de atividades realizadas, na semana
anterior, sendo elas, com acompanhamento profissional, nos momentos de lazer e na escola, e tempo
gasto em tela. Além do Questionário de Qualidade Alimentar do Dia Anterior (QUADA-3) e Marcador
de Consumo Alimentar (SISVAN, 2019).
Esses dados foram processados no software SPSS 20.0, e expostos em média, desvio padrão,
mediana, mínimo, máximo, delta percentual (Δ%) e frequência. Para comparação entre os momentos
foi utilizado o teste t para uma amostra. O valor de significância considerado foi de p <0,05. A análise
de brinquedos preferidos foi realizada no software Iramuteq e compreendidas pela Nuvem de Palavras,
onde as palavras centrais e de maior tamanho são as respostas mais frequentes.
Resultados
Constatou-se que a maioria das brincadeiras preferidas pelas crianças envolve o ato de correr,
como os piques, bandeirinha e futebol (Imagem 1).
Imagem 1 – Nuvem de palavras da preferência de brinquedos e brincadeiras de escolares do quarto ano.

Não houve diferença significativa entre os dados antropométricos, contudo o GC diminui
significativamente o NAF quando comparado ao momento pré (Tabela 1).
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Tabela 1 – Resultado preliminar dos dados Antropométricos e de nível de atividade física da amostra em média e desvio
padrão.
GC (n = 25)
GE (n = 59)
Pré
Pós
Pré
Pós
Massa corporal (kg)

30,78±5,7

33,56±10,4

35,85±10,0

36,51±10,2

Estatura (m)

1,35±0,06

1,35±0,06

1,38±0,23

1,38±0,23

IMC (kg/m2)

16,94±2,5

18,23±5,0

17,96±3,6

17,97±3,6

CC (cm)

58,27±5,8

58,62±6,4

60,36±8,4

60,37±9,3

CQ (cm)

70,48±6,9

70,79±7,3

74,5±9,9

74,33±9,9

RCQ

0,83±0,04

0,83±0,04

0,81±0,05

0,81±0,05

IAC

27,21±4,1

27,02±4,1

26,67±4,1

26,00±3,9

1049,64±637,2

737,59±674,3*

1187,57±654,1

1068,28±629,1*

NAF (METS)

IMC: índice de Massa Corporal; CC: Circunferência da cintura; CQ: Circunferência do quadril; RCQ: relação cintura-quadril;
IAC: índice de Adiposidade Corporal; NAF: nível de atividade física.
*p<0,05 para os dois momentos intragrupo.

O consumo de frutas (Δ%= +6,3%), verduras/legumes (Δ%= +18,1%) aumentou e o de doces (Δ
%= -8,8%) diminuiu no GE, enquanto no GC diminuiu o de frutas (Δ%= -49,7%), verduras/legumes, (Δ
%= -10,7%), aumentou o de doces (Δ%= +7%), e diminuiu o de salgadinhos (Δ%= -35,6%) (Tabela 2).
Contudo, o consumo de vegetais ainda é baixo em ambos os grupos considerando os valores de
referência (Tabela 3).
Tabela 2 – Resultados preliminares acerca da frequência relativa de respostas afirmativas para as questões do Marcador de
Consumo Alimentar.

Refeição com tela
Feijão
Frutas
Verduras/legumes
Embutidos
Salgadinhos
Bebidas adoçadas
Doces

Pré (%)
54,5
90,9
90,9
63,6
59,1
59,1
95,5
63,6

GC (n = 25)
Pós (%)
70,6
70,6
41,2
52,9
41,2
23,5
70,6
70,6

GE (n = 59)
Pré (%)
62,7
73,1
63,5
42,3
55,8
40,4
82,7
65,4

Tabela 3 – Resultados preliminares acerca da frequência alimentar em mediana (mínimo-máximo)
GC (n = 25)
GE (n = 59)
Pré
Pós
Pré
Pós
Quantidade de refeições
5 (1-6)
4 (2-6)
5 (3-6)
4 (1-6)
Feijão
2 (0-2)
2 (0-2)
2 (0-2)
2 (0-3)
Cereais
4 (1-13)
4 (2-6)
3 (1-6)
3 (0-6)
Laticínios
2 (0-4)
1 (0-3)
1 (0-5)
1 (0-4)
FVL
2 (0-7)
2 (0-6)
1 (0-9)
1 (0-11)
Carnes
2 (0-3)
2 (0-6)
2 (0-4)
2 (0-5)
Doces
1 (0-5)
1 (0-4)
0 (0-3)
0 (0-3)
Frituras
0 (0-2)
0 (0-2)
0 (0-3)
0 (0-2)
Refrigerante
1 (0-3)
1 (0-4)
0 (0-3)
0 (0-5)
FVL: frutas, verduras e legumes
*Referência: Sociedade Brasileira de Pediatria
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Pós (%)
62,3
79,2
69,8
60,4
34
58,5
60,4
56,6

Referência*
6
1
5
3
6
2
1
1
0
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Discussão
Acredita-se que a construção de brinquedos e brincadeiras é uma intervenção de baixo custo,
que considera o contexto infantil e, assim, pode auxiliar na melhoria dos hábitos, onde os achados
referentes ao NAF estão em consonância com o estudo de Giménez, Cecchini & Río (2017), no qual a
partir da construção de brinquedos na escola as crianças aumentaram o nível de atividade física
durante recreio e se envolveram mais tempo em atividades de intensidade vigorosa, uma vez que,
tiveram mais motivação e possibilidades de vivências corporais.
Em adição, Oliveira, Costa & Rocha (2017) ressaltam, a partir de resultados positivos que se
assemelham ao represente estudo sobre o consumo de FVL, que a educação nutricional é de grande
importância para o aprendizado das crianças, e a utilização de um método de aprendizagem lúdico
permite um maior aprendizado devido ao grande envolvimento da criança na atividade. Reforçando a
hipótese desse trabalho e ainda corroborando com a idéia de, HOLLAR et al (2010), os quais explicam
às crianças americanas a importância do estilo de vida saudável por meio de utiliza bonecos de pelúcia
e outras ferramentas interativas.
Devido ao curto prazo de intervenção, é justificável o resultado estatisticamente não significativo
nas variáveis antropométricas. O que sugere a necessidade de aplicação com maior duração, o que
pode ser otimizado a partir da atuação de equipe multiprofissional em diferentes escolas sob o apoio
governamental e populacional.
Conclusão
A proposta de intervenção multiprofissional, com confecção de brinquedos e brincadeiras
contextualizadas na Educação em Saúde estimulou as crianças a uma alimentação mais saudável e
aumentou o nível de atividade física, podendo ser uma sugestão de política pública de prevenção e
combate a obesidade infantil.
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Efeitos do treinamento de força em diferentes períodos do dia na qualidade
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Resumo
O objetivo do presente estudo foi comparar os efeitos de um programa de treinamento de força de 10
semanas sobre a força muscular, qualidade muscular, testes funcionais e imunoglobulinas em mulheres
idosas com e sem obesidade. 39 mulheres idosas participaram do presente estudo (idade: 69,02 ± 6,16,
gordura (%): 38,80% ± 6,28) e foram submetidas a um programa de TF, realizado em dois dias da
semana. Foram mensurados a composição corporal (avaliada pelo DEXA), testes funcionais,
imunoglobulinas, qualidade muscular e força muscular absoluta dos membros superiores e inferiores.
Os resultados sugerem, baseados no MBI, que houve melhoria nos 10RM para todos os exercícios,
porém na força relativa no leg press 4 do grupo obeso não apresentaram resposta, e na extensora 5 não
apresentaram resposta. Não houve diferença nas medidas dos níveis séricos de imunoglobulina. O
tempo de treinamento pode afetar a força muscular, pois após uma simples análise de efeito principal,
os participantes obesos da aula matinal tiveram uma média na força muscular absoluta de preensão
manual direita -4,32kg (95% CI, -8,25 to -0.38, p= 0.032) menor do que os participantes obesos da
classe da tarde.
Palavras-chave: obesidade, idosos, treinamento de força, imunoglobulina.
Abstract
The aim of the present study was to compare the effects of a 10-week strength training program on muscle
strength, muscle quality, functional tests and immunoglobulins in elderly women with and without obesity.
39 elderly women participated in the present study (age: 69.02 ± 6.16, fat (%): 38.80% ± 6.28) and were
submitted to a TF program, performed two days a week. Body composition (assessed by DEXA), functional
tests, immunoglobulins, muscle quality and absolute muscle strength of the upper and lower limbs were
measured. The results suggest, based on the MBI, that there was an improvement in the 10RM for all
exercises, but in the relative strength in the leg press 4 of the obese group, they did not respond, and in the
extensor 5 they did not respond. There was no difference in the measurements of serum immunoglobulin
levels. The training time can affect muscle strength, because after a simple analysis of the main effect, obese
participants in the morning class had an average in the absolute muscle strength of right handgrip -4.32kg
(95% CI, -8.25 to -0.38, p = 0.032) lower than the obese participants in the afternoon class.
Keywords: obesity; elderly, resistance training, immunoglobulin.
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Efeitos do treinamento de força em diferentes períodos do dia na qualidade muscular e nos níveis
séricos de imunoglobulina em mulheres idosas obesas e não obesas
Introdução
De acordo com as Nações Unidas, na próxima década o número de pessoas com 60 anos ou mais
aumentará 46% em todo o mundo, e estima-se que até o ano de 2030 haverá 1,4 bilhão de idosos no
mundo, superando o número de jovens1. Envelhecimento e a obesidade juntos resultam em diminuição
da capacidade de realização de atividades da vida diária, incapacidade física, comprometimento
cognitivo, distúrbios de equilíbrio e marcha2-4.
Silva et al., (2018)5demonstraram que os participantes mais velhos com obesidade sarcopênica
tiveram adaptações atenuadas na força muscular e capacidade funcional após 16 semanas de
treinamento de força (TF). A possível explicação é que os participantes obesos mais velhos apresentam
maior proporção de tecido adiposo intermuscular para elementos contráteis 7.
A qualidade muscular (MQ) ou força muscular por unidade de massa muscular, tem sido
reconhecida como um importante indicativo para a função física e mortalidade em indivíduos mais
velhos8,9.
Uma comparação entre a abordagem baseada em campo versus laboratório foi previamente
relatada por Straight et al., (2013) 11e o índice de QM calculado como força de preensão manual
normalizada para o índice de massa corporal (IMC) fornecem previsões de desempenho semelhantes
em comparação com medidas amplamente utilizadas da função física, como métodos baseados em
laboratório.
Durante o envelhecimento, o TF é uma forma popular e eficiente de exercício recomendada por
organizações de saúde, como o American College of Sports Medicine 13,14, e the National Strength and
Conditioning Association15. O treinamento de força é capaz de induzir efeitos positivos significativos na
força e massa muscular, capacidade funcional, inflamação e pressão arterial em pessoas mais velhas 13,16,
que contribui para uma melhor saúde e bem-estar.
A imunidade humoral é um mecanismo essencial de defesa atuando como a principal barreira
contra antígenos, e é organizada por moléculas de sangue e secreção de muco conhecida como
imunoglobulinas (Igs)19. Assim, IgA, IgG e IgM são os tipos de anticorpos mais abundantes na corrente
sanguínea20.
Dados anteriores mostraram que o sistema imunológico adaptativo pode ser alterado por
programas de exercícios através dos Igs séricos, que desempenham um papel importante no
fortalecimento da imunidade humoral em atletas e indivíduos saudáveis 26. No entanto, a ligação entre
diferentes Igs com TF em idosos obesos e não obesos tem sido negligenciada.
Informações importantes a serem consideradas na análise de dados é o período do dia em que
um sujeito realiza treinamentos30. Para confirmar a evidência de que a força muscular e o desempenho
físico variam com o período do dia em mulheres obesas e não obesas, o fator (período do dia) foi
utilizado para identificar o efeito do tempo de treinamento (manhã vs. tarde) nas variáveis
experimentais 31,32.
Objetivos
Comparar os efeitos de 10 semanas de TF sobre força muscular, qualidade muscular, capacidade
funcional e Imunoglobulinas em mulheres mais velhas com e sem obesidade.
Determinar a relação entre o período do dia (tarde vs. manhã) em variáveis experimentais.
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Materiais e Métodos
A amostra foi constituída por 39 mulheres idosas (≥ 60 anos). Foram incluídas mulheres
sedentárias e fisicamente ativas com hipertensão arterial controlada. Foram excluídos os sujeitos que
referiram ter doença imunológica e/ou inflamatória e submetidas à terapia de reposição hormonal.
Cada sujeito foi entrevistado e respondeu a um questionário de história da saúde 34. Os sujeitos
então concluíram um eletrocardiograma de exercício, aferição de pressão arterial em repouso,
avaliação da composição corporal por absorção de raios-X de dupla energia (DEXA) e avaliação
ortopédica por um fisioterapeuta. A obesidade foi considerada como um percentual de gordura
corporal ≥ 38%35de acordo com as especificações propostas na literatura.
Primeiro, os sujeitos completaram uma familiarização de 2 semanas, as idosas foram instruídas
quanto à execução da técnica adequada e completaram 2 sessões por semanas e foram instruídas a
realizar cada repetição a uma velocidade moderada (~2 segundos para a fase concêntrica e 2 segundos
para a fase excêntrica),
Depois, a força superior e inferior do corpo foi avaliada por testes de 10 repetições máximas(10RM). Os sujeitos foram testados para 10-RM na mesma hora do dia para os seguintes exercícios nesta
ordem: leg press, supino na máquina, cadeira extensora, remada baixa, cadeira flexora. Todos os testes
de 10 RM foram registrados em duas tentativas. Houve dois grupos de treinamento e, por isso, as
sessões de TF foram agendadas entre as 8h e as 10h (aula matinal, N = 21), e 13h e 15h (aula da tarde, N
= 18).
O programa se dividiu em 4 partes (T1, T2, T3 e T4), nas semanas 1-3 (T1), realizaram-se 3 séries
de 12-14 RM com intervalos de 60 seg; das semanas 4-6 (T2), 3 séries de 10-12 RM com intervalos de 80
seg; das semanas 7-8 (T3), 3 séries de 8-10 RM com intervalos de 100 seg; e as semanas 9-10 (T4), 3
séries de 6-8 RM com intervalos de 120 seg foram realizados. Quando os sujeitos realizaram mais de
duas repetições na terceira série além da zona de RM prescrita, as cargas foram ajustadas (aumentando
a intensidade, kg).
Os testes funcionais incluídos foram teste de 6 minutos de caminhada 41, teste de levanter da
cadeira42, e teste de levanter e ir 42. A força de preensão manual (HGS) foi avaliada por meio de um
dinamômetro hidráulico de aperto de mão validado 43em pé com os braços ao longo do corpo,
enquanto segura o dinamômetro.
Para calcular a qualidade muscular superior do corpo, a leitura mais alta de cada mão foi dividida
pelo IMC do sujeito11(abordagem baseada em campo) e por massa magra (medida em kg) de ambos os
braços avaliados pela DEXA (abordagem laboratorial)44, a qualidade muscular inferior do corpo, os 10
RM obtidos na cadeira extensora foram divididos pela massa magra do sujeito de ambas as pernas
(medida em kg) avaliada pela DEXA44. Além disso, foi calculada a qualidade muscular de abordagem
em laboratório para todos os exercícios.
A quantificação das imunoglobulinas foi medida pelo equipamento BN™ II System com o
método analisador nephelométrico. A análise das imunoglobulinas foi fornecida pelo Instituto Sabin.
As estatísticas descritivas foram expressas por média e desvio padrão (DS). A normalidade foi
avaliada por Shapiro-Wilk's e uma ANCOVA two-way foi realizada para examinar os efeitos dos grupos
e do tempo de treinamento (grupos de classe manhã e tarde) 31após o controle para valores de gordura
corporal por percentual da baseline 52. O percentual de gordura corporal da baseline foi incluída como
covariável porque impacta negativamente os resultados 46,53. Além disso, uma ANOVA two-way sem
controlar os valores de gordura corporal por cento da baseline como covariável também foi realizado
porque as adaptações em mulheres idosas obesas são atenuadas e comprometem melhorias nos
ganhos de força e capacidade funcional5.
Para determinação da magnitude dos tamanhos de efeito, consideramos os seguintes valores
para não treinados: triviais (0,50), pequenos (0,50-1,25), moderados (1,25-1,9) e grandes (2,0)) 54. Para
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as variáveis não paramétricas (doença), foi aplicado um χ2 para proporções com o teste exato de
Fisher (frequências celulares esperadas menores que cinco).O erro típico (TE) de um teste também foi
calculado. Isso foi utilizado porque, uma vez obtida uma pontuação observada e estimativa de TE,
pode-se observar um verdadeiro intervalo de confiança por pontuação (IC) de diferentes larguras e IC
da verdadeira alteração de pontuação, exibindo a inferência baseada na magnitude (MBI) 27,28. Os 50%
não ajustados (0,67) de um estudo anterior foram utilizados para calcular 28,56. Considerou-se um nível
alfa de α ≤ 0.05 e todos os cálculos foram realizados utilizando SPSS (versão 20.0).
Resultados
Não houve interação estatisticamente significativa entre grupo e tempo de treinamento na
imunoglobulina A, imunoglobulina G e imunoglobulina M.
Para o MBI, a resposta individual utilizando o intervalo de confiança de mudança de escore
verdadeiro (IC) não ajustado de 50% foi aplicada para uma melhor interpretação. Como resultado, a
intervenção de TF foi considerada um sucesso apenas se observada que a mudança de pontuação
estivesse acima da direção limiar baseada em zero desejada. Assim, para a força muscular, qualidade
muscular e desempenho funcional, fornecemos quantos participantes de cada grupo responderam à
intervenção (Tabela 1).
Tabela 1. Inferência de magnitude baseada em magnitude entre participantes obesos e não obesos.
Obesos (n = 25)
Não Obesos (n = 14)
Melhoria
Sem
Melhoria
Sem
Variável
Piora (↓)
Piora (↓)
(↑)
mudança (↔)
(↑)
mudança (↔)
10 RM leg press, kg*
24
14
10 RM supino, kg
24
14
10 RM cadeira extensora, kg*
23
1
14
10 RM Remada baixa, kg
24
1
13
1
10 RM Cadeira flexora, kg
24
1
14
1
Força de preensão direita, kg
10
8
7
3
9
2
Força de preensão esquerda, kg
10
11
4
5
6
3
Força relativa no leg press, kg/IMC*
20
4
14
Força relativa no supino, kg/IMC
25
14
Força relativa na cadeira extensora, kg/IMC*
19
5
14
Força relativa na remada baixa, kg/IMC
24
1
13
1
Força relativa na cadeira flexora, kg/IMC
24
1
13
1
Força relativa de preensão manual, kg/IMC
14
8
3
3
10
1
Força de preensão da mão direita, kg/peso em kg‡
9
11
5
3
8
3
Força de preensão da mão esquerda, kg/peso em kg‡
18
7
12
2
Força da extremidade inferior, kg/ peso em kg‡*
23
1
13
1
Teste de levanter e ir, s
12
12
1
7
6
1
Teste de levantar da cadeira, reps
12
11
2
7
6
1
Teste de caminhada de 6 minutos, m
5
13
7
7
4
3
Nota: Os valores são expressos em frequência. * Existe um valor em falta para o grupo obeso. ↑ = melhora; ↓ = piora; ↔ = sem
alteração. ‡ A força da extremidade superior foi definida como a razão da força de preensão (medida em kg de força) em
relação à massa magra do braço (medida em kg) e a força específica da extremidade inferior em proporção do quadríceps
(medido em kg de força) à massa magra da perna (medida em kg).

Discussão
As principais novidades deste estudo são: 1) Diferentes abordagens estatísticas fornecem
interpretações diferentes para os resultados. 2) O uso de percentual de gordura corporal como
covariável dificultou importantes diferenças crônicas de TF entre os grupos. 3) Quando o percentual de
gordura corporal não foi utilizada como covariável, apenas o grupo não obeso apresentou diferenças
estatisticamente significativas na qualidade muscular e capacidade funcional no momento pós-treino,
dentro dos momentos para força de preensão manual esquerda índice de qualidade muscular e sem
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diferenças para a força muscular absoluta. 4) Os participantes obesos e não obesos não apresentaram
diferenças de baseline e crônicas em relação aos níveis de imunoglobulina séricos. 5) Utilizando o MBI,
todos os participantes não obesos apresentaram capacidade de resposta a um programa de TF para
força relativa no leg press e cadeira extensora, enquanto não houve responsividade dos participantes
do grupo obeso. Além disso, resultados controversos para outras medidas, incluindo força absoluta e
relativa de preensão manual e índice de qualidade muscular e desempenho da função foram
observados. 6) Utilizando o MBI, todos os participantes dos grupos apresentaram capacidade de
resposta a um programa de TF para força absoluta no leg press, cadeira extensora, supino na máquina,
remada baixa e cadeira flexora, embora não tenham sido observadas diferenças significativas. 7) O
período do dia pode afetar a força muscular, uma vez que os participantes obesos e não obesos do
grupo matinal apresentaram menor força absoluta e relativa de preensão manual do que o grupo da
tarde. Além disso, a classe matinal não obesa exibiu inferior 10RM relativa no supino na máquina e na
remada baixa em comparação com o grupo da tarde.
Considerando que todas as sessões de treinamento foram agendadas entre as 8:00 e as 10:00
(grupo matinal, N = 21), e 13:00 e 15:00 (grupo da tarde, N = 18). De acordo com Atkinson e Reilly
(1996)31, independente do grupo muscular medido, a força atinge consistentemente picos no início da
noite.
Observações recentes fornecem evidências de que a obesidade tem efeitos negativos
consideráveis na estrutura muscular devido ao acúmulo excessivo de lipídios intramusculares e perfil
inflamatório, o que consequentemente interfere na geração de força e hipertrofia, ganhos
potencialmente mitigados na função física 12,57.Nossos resultados corroboram parcialmente com Silva et
al. (2019)5, que relataram que melhorias nos índices de adiposidade, ganhos na força muscular absoluta
e capacidade funcional após 16 semanas de TF foram atenuadas em idosas com obesidade
sarcopênica.
Outra abordagem importante foi o uso do MBI, este método estatístico proporcionou outra
interpretação baseada na resposta individual e não apenas em fazer inferências com o valor p ou
utilizando a média para interpretação. Considerando o MBI, em contraste com os resultados de Silva et
al., (2018)5, quase todos os participantes de grupos obesos e não obesos apresentaram melhorias e
capacidade de resposta em valores absolutos para leg press, cadeira extensora, supino na máquina,
remada baixa e cadeira flexora depois de um programa de TF de 10 semanas. Reforçando que,
utilizando o IC de 50% de mudança de escore verdadeiro, este estudo demonstra que a intervenção foi
bem-sucedida para ambos os grupos, embora nenhum resultado estatisticamente significativo tenha
sido fornecido28.
Um estudo anterior62mostrou a superioridade da força de extensão do joelho sobre a preensão
manual ao explicar a variância nas características de saúde como suporte social (apoio assistencial e
vida dependente) e características nutricionais (Menor IMC). Como consequência, os resultados
apresentados pelo MBI demonstraram que todos os participantes do grupo não obeso apresentaram
capacidade de resposta para a qualidade muscular para membros inferiores baseada em abordagem de
campo sobre os participantes obesos, enquanto respostas semelhantes foram observadas entre grupos
para abordagem laboratorial.
Por fim, é importante reconhecer as diferenças entre combinar procedimentos para identificar se
uma intervenção foi bem-sucedida para um participante mais velho (ou seja, ANOVA, ANCOVA, MBI e
ES)27,28.Esse tipo de estratégia permite que os pesquisadores tomem decisões e julgamentos
informados a partir dos dados analisados27,60.
Nossos achados sugerem efeitos limitados de TFno sistema imunológico adaptativo entre
participantes obesos e não obesos. A justificativa para a avaliação das Igs foi baseada em estudos
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anteriores que demonstraram que a alteração do sistema imunológico contribui para o aumento da
morbidade e mortalidade na população idosa.
Estudos têm demonstrado que hiperleptinemia, Maior IMC e obesidade estão associados à
menor capacidade de resposta da imunoglobulina devido à resistência à leptina 53,63. Nossos resultados
fornecem novas evidências de que mulheres idosas obesas e não obesas apresentaram respostas
semelhantes à imunoglobulina após uma intervenção, sugerindo que um prazo de 10 semanas pode
proporcionar efeitos limitados. Os pesquisadores devem ter cuidado ao misturar idosos com e sem
obesidade em suas análises, pois os estados representam condições complexas que podem levar a
interpretações enganosas das respostas ao exercício como relatado por Silva et al., (2018) 5.
Semelhante aos resultados atuais, Mohamed e Taha, (2016) 64relataram alterações em
imunoglobulinas séricas diferentes em mulheres obesas (idade: 35-45 anos) após a TF (12 semanas
usando pesos livres e halteres a 80% de uma repetição máxima). Uma explicação sugerida é a
possibilidade de não haver descarga de Igs em locais linfáticos, o que pode ter obscurecido os efeitos
do treinamento em Igs na circulação. Portanto, é possível que os linfócitos possam migrar da corrente
sanguínea para outros tecidos que requerem maior ação de Igs (ou seja, músculo esquelético) após a
TF, o que diminui a secreção de Igs séricas. Essas hipóteses são especulativas e mais estudos são
necessários para compreender esse resultado complexo.
Embora o TF seja recomendado para mulheres mais velhas, não há evidências que sugiram qual
frequência e duração é mais eficaz para ganhos de força muscular, capacidade funcional e níveis de
imunoglobulina séricos. Além disso, revisões recentes revelaram que o treinamento de exercícios
isolados sem restrição calórica tem uma capacidade limitada de modificar as respostas adaptativas de
TF. Intervenções de estilo de vida com perda de adiposidade induzida por dieta e treinamento
combinado (treinamento aeróbio e de força) podem ser necessárias em participantes obesos mais
velhos.
Algumas limitações do presente estudo devem ser destacadas, como a falta de controle
alimentar, a falta de predisposição característica individual do cronótipo, um pequeno tamanho
amostral de mulheres mais velhas e o uso de autorrelato de doença imune ou inflamatória. Embora o
uso do autorrelato possa ser parte integrante da determinação da prevalência populacional de muitas
doenças crônicas, o autorrelato do paciente pode ser uma medida pouco confiável quando comparado
ao exame clínico68. Assim, o autorrelato, com informações medicamentosas, é uma maneira efetiva de
confirmar a presença da doença 68. Além disso, ao avaliar a predisposição individual do cronótipo, é
importante determinar a predisposição do participante para a manhã ou a noite por meio de um
questionário de autoavaliação32. Assim, não podemos fornecer indicação confiável de que as idosas da
classe vespertina tinham maior força do que a classe matinal porque eram tipos noturnos e têm mais
vantagem de estarem menos cansadas a esta hora do dia 32.
Conclusão
Em resumo, todas as mulheres do grupo não obeso apresentou evolução na função física,
baseados no MBI, pois todas apresentaram melhorias nos testes de 10RM para os exercícios testados, e
na força relativa no leg press e na cadeira extensora, já o grupo obeso, apesar de apresentar melhoria
nos testes de 10RM de todos os exercícios testados, 4 indivíduos não apresentaram mudança na força
relativa no leg press e 5 na força relativa na cadeira extensora. Além disso, mulheres idosas obesas e
não obesas apresentaram níveis semelhantes de imunoglobulina sérica em resposta à TF, o que sugere
sistema imunológico adaptativo limitado em ambas as condições. O tempo de treinamento pode afetar
a força muscular, pois indivíduos obesos e não obesos da turma da manhã apresentaram menor força
em comparação com a turma da tarde.
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Resumo
As competições de heerleading além da execução de uma rotina perfeita, envolvem energia
positiva, carisma e alegria. Entretanto, durante uma competição, os atletas experimentam emoções
positivas e negativas que podem influenciar o desempenho. O estudo objetivou comparar as emoções
pré-competitivas de atletas na modalidade cheerleading na competição final, verificando as diferenças
entre homens e mulheres, e associando as emoções positivas e negativas com a pontuação obtida.
Foram avaliados 40 atletas (23 homens) que responderam a versão traduzida para língua portuguesa do
Sport Emotion Questionnaire. Os questionários foram aplicados 30 minutos antes do início das
apresentações. Observou-se que as mulheres experimentaram mais intensamente do que os homens
emoções pré-competitivas negativas (p=0,007) e emoções relacionadas ao fator ansiedade (p=0,004).
Houve uma correlação positiva e fraca (r= 0,35; p= 0,03) entre emoções positivas e resultado final,
enquanto as emoções negativas não demonstraram correlação significativa (r= -0,03; p=0,84). Concluise que durante as competições de cheerleading os atletas vivenciam emoções pré competitivas
positivas e negativas, sendo que as mulheres experimentam mais intensamente as emoções negativas, e
a intensidade das emoções positivas está diretamente relacionada ao resultado final. Estas informações
podem contribuir para o treinamento psicológico e controle emocional dos atletas.
Palavras-chave: Emoções, Psicologia do esporte, Desempenho esportivo.
Abstract
The cheerleading’s evaluation is based on positive energy, charisma, and joy, during a
competition. Although athletes can experience positive and negative emotions that could influence
performance. The present study compared pre-competition emotions in a final cheerleading university
game participation, assessing differences between male and female cheerleaders and associating
positive and negative emotions with the score obtained in the competition. 40 cheerleaders (23 male),
answered the Pre-Competitive Emotion Scale in the Portuguese language. The questionnaire was
applied 30 min before the competition. It was observed female athletes experienced more intense precompetitive negative emotions than male athletes (p=0.007) and emotions related to anxiety (p=0.04).
Pearson correlation also indicated a significant, weak, positive correlation (r=0.35; p=0.03) between
positive emotions and final score, while the negative emotions demonstrated a non-significant
correlation (r=-0.03; p=0.84). In conclusion, Cheerleaders experienced both, positive and negative precompetitive emotions, females experienced more intense negative emotions, and the intensity was
related to the final score. This information may be useful for training psychological aspects and
emotional control.
Keywords: Emotion, Sport Psychology, Sport Performance
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Emoções pré-competitivas de atletas de cheerleading: diferenças entre homens e mulheres e
associação com o resultado final
Introdução
Durante uma competição as emoções podem contribuir para a excitação, mobilização e euforia
ou para a frustração, raiva e decepção. Também podem potencializar o desempenho do atleta, ditando
até a qualidade de execução do gesto motor. A relação entre desempenho e emoção não é algo
simples, sendo necessário avaliar a intensidade da emoção, a situação que ela está associada, seus
efeitos, como positivo ou negativo no atleta e, por fim, se esse efeito pode afetar seu desempenho
esportivo (SAMULSKI, 2009).
Objetivos do estudo
Comparar as emoções pré-competitivas de atletas na modalidade cheerleading na competição
final, verificando as diferenças entre homens e mulheres, e associando as emoções positivas e
negativas com a pontuação obtida.
Referencial teórico de literatura
O Cheerleading é um esporte popularmente conhecido entre os jovens norte-americanos.
Primeiramente, a modalidade tinha como objetivo somente animar as torcidas nos intervalos de jogos
como o futebol americano e o basquete, mas depois da transmissão de uma competição e da
divulgação em filmes, a modalidade passou a ser reconhecida mundialmente, e atualmente é
considerada um esporte de elevada exigência física para os competidores. Soohoo, Sell, Reel (2005)
consideram o desempenho de cheerleading como sendo uma sequência de elementos de força,
coordenação e agilidade. Esses elementos são utilizados nas rotinas por meio de stunts, elevações,
acrobacias, dança e animação.
No Brasil, o cheerleading foi oficializado em 2009 pela União Brasileira de Cheerleaders (UCB) e,
no mesmo ano, obteve a primeira competição oficial: o Campeonato Nacional Cheer & Dance. Com três
tipos de campeonatos (universitário, estadual e nacional), cada apresentação dura 2 minutos e meio e,
no universitário, existe a sessão torcida, onde o grupo tem 30 segundos de música cantada,
movimentos coreografados e levantamentos para animar o público. Pela primeira vez, em 2019, os
Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) receberam o cheerleading (CBDU, 2019).
A literatura relacionada ao cheerleading aborda principalmente as lesões esportivas (CURRIE et
al., 2016; MUELLER, 2009), com poucos estudos voltados para os aspectos psicológicos, cognitivos e
afetivo-sociais. Raabe e Readdy (2016) descreveram fatores motivacionais e situacionais para prática da
modalidade, e verificaram que os atletas são motivados intrinsecamente e que a participação na
modalidade é de natureza autodeterminada. Finkenberg et al (1992) avaliaram as relações entre
aspectos fisiológicos e psicológicos da ansiedade estado e autoconfiança de atletas de cheerleading e
encontraram correlações significativas corroborando com a literatura.
Evidências científicas apontam para influência das emoções no desempenho esportivo,
entretanto, até o momento não foram encontrados estudos que investigassem as emoções précompetitivas de atletas de cheerleading.
Materiais e métodos
A amostra foi composta por 40 atletas universitários brasileiros (n=23 homens; n=17 mulheres),
média de idade de 21,03 ±1,51 anos, que integravam as seis equipes que disputaram a final dos 67º
Jogos Universitários Brasileiros realizados em Salvador. Todos os atletas foram informados dos
objetivos do estudo e aceitaram participar voluntariamente da pesquisa assinando o TCLE. O estudo foi
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aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Brasília sob o número CAAE
12919919.6.0000.0029.
O instrumento utilizado foi o Sport Emotion Questionnaire, traduzido para o português brasileiro
seguindo as diretrizes propostas por Beaton et al (2007) que apresenta os seguintes estágios: a)
Tradução inicial; b) Síntese das traduções; c) Retro tradução da síntese; d) Revisão do comitê de
especialistas, e, e) Pré teste da versão final. O questionário é composto por 22 emoções agrupadas em
cinco fatores: Empolgação (enérgico, entusiasmado, empolgado, radiante), Felicidade (satisfeito, feliz,
animado, alegre), Ansiedade (tenso, nervoso, ansioso, apreensivo, inquieto), Raiva (aborrecido,
irritado, raiva, furioso) e Desânimo (chateado, desanimado, desapontado, triste, infeliz). Os fatores
Empolgação e Felicidade compõe a valência positiva, enquanto Raiva, Ansiedade e Desânimo compõe
a valência negativa.
Os questionários foram aplicados no local da competição, 30 minutos antes do início das
apresentações. Os atletas foram orientados a assinalar numa escala de Likert de 5 pontos (1- nenhum
pouco a 5- extremamente) o quão intensamente eles estavam experimentando emoções positivas e
negativas em relação a competição que estavam prestes a participar. As pontuações obtidas pelas
equipes foram divulgadas no boletim oficial do evento.
Para análise dos dados foi utilizado o SPSS 21.0 para Windows, onde foram realizadas as
medidas descritivas, o Teste t para amostras independentes, Teste t pareado e a Correlação de Pearson.
Para tanto, foi adotado p0,05.
Resultados
A tabela 1 apresenta os resultados obtidos na comparação das emoções pré-competitivas entre
os homens e as mulheres em relação aos fatores do questionário e as valências das emoções.
Tabela 1: Comparação das emoções pré-competitivas entre homens e mulheres.
Homens (n=23)

Mulheres (n=17)

Empolgação
3,86±0,73
3,72±0,94
Felicidade
3,99±0,63
3,65±0,76
Ansiedade
2,92±0,89
3,81±0,91
Raiva
1,16±0,25
1,37±0,57
Desânimo
1,16±0,25
1,14±0,26
Emoções positivas
3,92±0,63
3,69±0,76
Emoções negativas
1,79±0,35
2,16±0,47
*p0,05, diferença significativa dos homens em relação as mulheres.

Total
(n=40)
3,80±0,82
3,84±0,70
3,30±0,99
1,25±0,43
1,15±0,25
3,82±0,69
1,94±0,44

Valor p
0,61
0,13
0,004*
0,17
0,85
0,29
0,007*

Observa-se que a intensidade de emoções relacionadas ao fator Ansiedade foi moderada,
havendo diferença significativa (p=0,004), onde as mulheres experimentaram mais intensamente essas
emoções. Analisando as emoções negativas, observa-se uma diferença significativa (p=0,007) onde as
mulheres novamente vivenciaram mais intensamente antes da competição.
Entretanto, de uma maneira geral, houve diferença significativa em relação as valências
emocionais (p=0,0001), onde os atletas vivenciaram mais intensamente as emoções positivas (3,82 ±
0,69) do que as emoções negativas (1,94 ± 0,44).
Ao correlacionar as emoções com a pontuação obtida, houve uma correlação positiva e fraca
com as emoções positivas (r= 0,35; p= 0,03), logo, atletas que vivenciaram mais intensamente as
emoções positivas obtiveram melhores resultados, enquanto as emoções negativas não demonstraram
correlação significativa (r=-0,03; p=0,84).
Discussão
No presente estudo observou-se que homens e mulheres experimentaram emoções précompetitivas de maneira semelhante, exceto no fator ansiedade. As mulheres também experimentaram
mais intensamente emoções negativas que os homens. Em relação a valência, observou-se que os
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atletas experimentaram mais intensamente emoções positivas do que negativas. Esses resultados
corroboram com o estudo de Dias, Cruz e Fonseca (2014) que analisaram as emoções pré competitivas
de 54 atletas de esportes coletivos. Os resultados revelaram que os participantes experimentaram as
emoções positivas (esperança e felicidade) mais intensamente do que as emoções negativas (culpa e
vergonha). Os autores também verificaram que não houve diferença significativa entre homens e
mulheres nas emoções pré competitivas, entretanto as mulheres apresentaram valores mais elevados na
ansiedade, raiva, culpa e vergonha.
Houve uma correlação positiva entre as emoções positivas e a pontuação obtida. Resultados
semelhantes foram encontrados no estudo de Moen et al. (2018) onde emoções como alegria,
serenidade, interesse e êxtase estavam positivamente correlacionadas com o desempenho subjetivo de
atletas de handebol. A intensidade das emoções positivas foi significativamente maior que a
intensidade das emoções negativas. Em outro estudo com atletas de atletismo, pesquisadores
convidaram os participantes a recordarem episódios emocionais pessoais (felicidade, ansiedade e
emoção neutra) antes de realizarem uma corrida. O desempenho na condição de felicidade foi
significativamente melhor em comparação com a condição de ansiedade e condição de emoção neutra
(RATHSCHLAG, MEMMERT, 2015).
Conclusão
Conclui-se que durante as competições de cheerleading os atletas vivenciaram emoções précompetitivas positivas e negativas, sendo que as mulheres experimentam mais intensamente as
emoções negativas, e a intensidade das emoções positivas estava diretamente relacionada ao resultado
final. Estas informações podem contribuir para o treinamento psicológico e controle emocional dos
atletas durante os treinos e competições.
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Resumo
Este estudo buscou verificar a aceitação social e percepção de crianças de baixa renda após
participação em cinco dias de uma colônia de férias. Participaram do estudo 40 crianças, 57,5% do
sexo masculino, com idades entre 08 e 13 anos, escolares em situação de baixa renda. Antes e após
participarem de uma semana de uma colônia de férias gratuita, com a predominância de brincadeiras
tradicionais, foi realizada uma a avaliação sociométrica na qual todas as crianças foram fotografadas
individualmente e as fotografias foram apresentadas na tela de um computador quando era necessário
nomear cada uma das crianças participantes de sua equipe e eleger com quais ela mais gostou e menos
gostou de brincar. O teste de Wilcoxon mostrou diferença significativa (p=0,01) para o impacto social
(3.93 ± 2.47 vs 5.40 ± 3.46 pontos, pré e pós respectivamente) e escore bruto (p=0,0001; 1,91 ± 1,65 vs
5,00 ± 4,23 pontos, pré e pós). As crianças definiram a colônia de férias como legal (45 vezes) e
divertida (29 vezes). Após cinco tardes de colônia de férias foi possível perceber que as crianças
tiveram ganhos relacionais, estabeleceram vínculos afetivos, se reconheceram e foram capazes de
definir quais suas preferências relacionais.
Palavras-chave: Aceitação Social, Brincadeiras, Crianças, Baixa renda.
Abstract
This study proposed to verify the social acceptance and perception of children with low-income status after 5
days of participation in a summer camp. 40 children participated in the study, 57.5% male, between the ages of 8
to 13 years old, schoolchildren in low-income status. Before and after participating in a week free summer camp
with a predominance of traditional games, a sociometric assessment was administered, this interview was
individual and the participant was instructed to mention all the names that he remembered, to elicit nominations
we showed the participants photographs of each member of the team and asked the name of three children
whom they liked most and whom they liked least to play with. The Wilcoxon test showed a significant difference
(p = 0.01) for the social impact (3.93 ± 2.47 vs 5.40 ± 3.46 points, pre and post respectively). The children defined
a summer camp as cool (45 times) and fun (29 times). After five afternoons of summer camp, it was possible to
notice that the children had relational gains, established affective bonds, recognized themselves, and were able to
define their relational preferences.
Keywords: Social Acceptance, Play, Children, Low income.
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Influência da colônia de férias “Se Essa Rua Fosse Minha” sobre aceitação social em crianças de baixa
renda
Introdução
O ato de brincar é visto como uma maneira acessível para a promoção da saúde e eficácia na
utilização do tempo livre de crianças. Fatores como falta de segurança, presença forte das tecnologias
e pouca disponibilidade dos pais, influenciam na redução dessa atividade na infância. Para a
Organização Mundial de Saúde (WHO, 2019) é necessário que crianças dediquem cerca de 60 min por
dia em atividades físicas de intensidade moderada a vigorosa, diante disso, jogos, brinquedos e
brincadeiras tradicionais infantis podem ser ferramentas valiosas para atingir as referidas
recomendações, além de contribuir com a transferência de valores intergeracionais.
Reconhecido como um direito (ECA, 1990), o brincar é caracterizado por ser prazeroso e
divertido, não ter objetivos extrínsecos, não apresentar função, ser espontâneo e voluntário. Nas férias
há mais tempo livre, ideal para brincar, colônias de férias auxiliam nesse momento, pois recebem
diversas crianças com essa finalidade (BURCKARDT, COSTA e KUNZ, 2018). Antigamente era o Estado
que oferecia aos estudantes das escolas públicas, as Colônias de Férias, voltadas às crianças de famílias
de poucos recursos, atualmente o perfil mudou para estabelecimentos unicamente de lazer, pouco
acessível a todas as classes sociais.
Objetivo do estudo
Verificar a aceitação social e percepção de crianças de baixa renda após participação em cinco
dias da colônia de férias “Se Essa Rua Fosse Minha”.
Referencial teórico de Literatura
As atividades realizadas em colônias de férias têm o intuito de desenvolver e aprimorar as
questões sociais, culturais, cívicas, físicas e emocionais, (STEINNIBER, 1995). Para Eyer, Hirsh-Pasek,
Golinkoff (2006) estratégias como essas são objetivações que abrangem grandes possibilidades
positivas no processo de crescimento e desenvolvimento das crianças, dessa forma organizar e
estimular o brincar e inserir proposta de colônias de férias auxilia nos fatores necessários para uma vida
mais ativa e consequentemente mais saudável e feliz dessas crianças .
Para Kishimoto (1993), a tradicionalidade e universalidade, são as características das
brincadeiras, mostram que os antepassados brincavam de vários jogos que foram vivenciados por
nossas gerações anteriores, sendo assim, são consideradas tradicionais.
Materiais e métodos
Foram avaliadas 40 crianças, 23 (57,5%) do sexo masculino, com média de idade de 9,81 ± 1,40
anos, estudantes do ensino fundamental de escola pública do DF (CAIC – Professor Walter José de
Moura, Areal – DF). O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Católica
de Brasília (CAAE 19888219.3.0000.0029 CEP-Universidade Católica de Brasília).
Após preenchimento de questionário socioeconômico, as crianças classificadas como baixarenda foram convidadas a participar da colônia de férias gratuita que ocorreu no período vespertino
(13h30 às 17h30) de 20 a 24 de janeiro de 2020, na Universidade Católica de Brasília (UCB). A
programação da colônia incluiu, em sua maioria, jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais infantis.
No primeiro dia as crianças foram recepcionadas com brinquedos infláveis e pintura de rosto,
brincaram de peteca, pularam corda e elástico. No segundo dia participaram de atividades como
adedonha no papel, pique-esconde, bandeirinha, pique-pega e pique-cola. O terceiro dia foi destinado
a uma sessão de cinema com pipoca, no auditório da UCB. No quarto dia as crianças usufruíram de um
passeio ao parque aquático do SESC Taguatinga Sul na vizinhança da UCB. No último dia de colônia
brincadeiras como pipa, carrinho de rolimã, corrida de saco e caça ao tesouro encerraram a
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programação. As referidas atividades foram orientadas e conduzidas por recreadores voluntários
treinados que fizeram o planejamento em reunião prévia.
A coleta de dados ocorreu ao final do primeiro e último dia de participação das crianças na
colônia de férias social “Se Essa Rua Fosse Minha”. Foi realizada uma avaliação pelos pares conforme o
método de Avaliação Sociométrica de Coie e Dodge (1982). Os participantes foram fotografados
individualmente e apresentados na tela de um computador nos dois momentos citados. Foi solicitado a
criança entrevistada uma identificação nominal dos participantes da sua equipe, através das fotografias.
Em seguida, a indicação de três crianças com as quais ela mais gostou de brincar (Nomeação Positiva –
NP) e três com as quais ela menos gostou de brincar (Nomeação Negativa – NN) durante a colônia de
férias, cada nomeação recebida equivaleu a um ponto. Para o cálculo da Preferência Social (PS) (grau
em que as crianças foram “lembradas positivamente” pelos pares), foi subtraída a quantidade de NN de
NP. O Impacto Social (IS) (grau em que as crianças foram “lembradas” pelos colegas,
independentemente de serem avaliadas de forma positiva ou negativa) foi calculado através da soma
de NP e NN. O Escore Bruto se referiu a quantas vezes as crianças lembraram os nomes dos pares antes
e após a colônia.
No último dia de colônia de férias, cada criança foi chamada individualmente, de forma discreta,
para um local sem muito barulho, afastado de todo o grupo e convidada a responder a seguinte
pergunta: “Diga três palavras que representa os cinco dias de colônia de férias para você”. As respostas
foram gravadas, por um celular (iphone 9). Logo após as respostas, as crianças retornavam para as
respectivas atividades.
A estatística descritiva foi apresentada em média e desvio padrão, para comparação entre os
momentos pré e pós foi utilizado o teste para comparações não paramétricas de Wilcoxon por meio do
Software SPSS 21 para Windows, foi adotado p0,05. Os gráficos de análise de similitude e nuvem de
palavras foram elaborados por meio do Software IRAMUTEQ.
Resultados
De acordo com a tabela 1 ao se comparar os dados do pré e pós-teste foram observadas
diferenças para as variáveis, nomeação negativa, impacto social e escore bruto (p-valor <0.05).
Tabela 1. Comparação entre os dados do pré e pós-teste da Avaliação Sociométrica.
n=40
Nomeações Positivas
Nomeações Negativas
Preferência Social
Impacto Social
Escore Bruto
* p-valor < 0.05 teste de Wilcoxon.

Pré-teste
média ± DP

Pós-teste
média ± DP

p-valor

2,18 ± 1,30
1,75 ± 2,00
-0,43 ± 2,29
3,93 ± 2,47
1,91 ± 1,65

2,75 ± 1,69
2,65 ± 3,10
-0,10 ± 3,60
5,40 ± 3,46
5,00 ± 4,23

0,06
0,01*
0,51
0,01*
0,0001*

Por meio da pergunta: “Diga três palavras que representa os cinco dias de colônia de férias para
você” foram elaborados os dois gráficos abaixo. Na figura 1 (análise de similitude) é possível observar,
a análise semântica de palavras mais utilizadas e os léxicos representando suas conexões, a partir daí
identificar a centralidade das distribuições mais usuais, que foram: legal, brincadeira, divertido, gostar,
amizade e muito legal.
Na figura 2 temos representação pela nuvem de palavras que agrupa e organiza o conjunto de
palavras em função da frequência de aparição no corpus. Desse modo as palavras com maior
frequência foram: legal (45 vezes), divertido (29 vezes), diversão (15 vezes), muito (15 vezes), alegria
(14 vezes), brinquedo (11 vezes), e gostar (11 vezes).
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Figura1 – Análise de similitude.

Figura 2 – Nuvem de Palavras

Discussão
O presente estudo identificou diferença significativa para as variáveis nomeação negativa,
impacto social e escore bruto ao comparar os momentos pré e pós colônia de férias. Segundo Parker e
Asher (1993) as características sociais de crianças são complexas, além disso, as experiências de
crianças com status social semelhante podem diferir bastante. Por exemplo, uma criança pode ser
nomeada negativamente por um par do sexo oposto, ou por um grupo de amigos específicos, não
apresentando problemas de convivência social com outras crianças. Essas medidas sociais são
importantes porque permitem a identificação representativa do papel desempenhado pela criança
dentro do grupo.
O impacto social também entendido como visibilidade (COIE e DODGE, 1982) apresentou
melhor escore entre os pares após o curto período de participação no estudo, o que pode ser
entendido como um benefício principalmente por se tratarem de crianças de baixa renda e alcançarem
maior visibilidade entre si, nessa classe social estão propensas a manifestações posteriores de
desajustamento devido ao contexto no qual estão inseridas (ROHENKOHL e CASTRO, 2012). Em
estudo correlacional entre crianças portuguesas e interações lúdicas, as que apresentaram
comportamentos de interação positiva revelaram uma maior aceitação por parte dos pares e um maior
número de amizades recíprocas, enquanto que as crianças que manifestaram comportamentos de
desconexão apresentaram uma menor aceitação social e menor número de amizades recíprocas
(MONTEIRO, 2012).
Por meio da análise de similitude e nuvem de palavras, os termos “legal” e “divertido” foram
observados em uma maior frequência, ambos relacionados a representações de práticas lúdicas, que
foram amplamente realizadas durante a colônia de férias. Uma possível explicação para esse
acontecimento, é o fato do brincar ser o principal contexto de promoção de comunicação e interação
social entre crianças e além de ajudar a desenvolver todas as competências necessárias para o
desenvolvimento integral infantil (RUBIN, BUKOWSKI, e LAURSEN, 2011), é o símbolo básico da
recreação comumente associada ao divertimento.

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE

Centro Olímpico da Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro – Brasília-DF – Fone: 55 61 3107-2553 – CEP: 70919-970
E-mail: gesporte@gesporte.net – Site: www.gesporte.net – Blog: www.gesporte.blogspot.com.br – Facebook: Gesporte

95

Anais do 10º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2020

Conclusão
Após cinco tardes de colônia de férias foi possível observar ganhos relacionais entre as crianças
participantes, elas se reconheceram e foram capazes de definir quais suas preferências relacionais. A
participação na colônia ainda foi significativa para o impacto social, entendido como visibilidade, que
tem sua importância para o desenvolvimento integral infantil. As palavras “legal” e “divertido” definiram
a semana de atividades lúdicas na percepção das crianças, palavras essas que são características dos
jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais, predominantes na programação da colônia de férias Se
Essa Rua Fosse Minha.
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Duas etapas para pontuar: a relação entre criar e converter oportunidades nos
esportes de invasão
Temática: Treinamento Esportivo – Comunicação Oral
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Resumo
Nos esportes de invasão, a eficiência de pontuação depende da habilidade de criar e converter
as oportunidades. Nesse trabalho comparamos criação e conversão de oportunidades de finalização
em diferentes esportes. Dados de box-score de seis esportes (328 equipes, 5273 jogos, ambos os
sexos) foram utilizados. Calculamos a quantidade de finalizações por posse (FINpPOS) e de pontos por
posse (PTSpPOS), além da correlação entre as variáveis para cada esporte e sexo. Basquetebol
(feminino: 0,84; masculino: 0,88) e handebol (f: 0,80; m: 0,88) são esportes com alta média de
FINpPOS. Hóquei na grama (f: 0,05; m: 0,05) e futebol (m: 0,10) são esportes com baixa média desta
variável. Considerando PTSpPOS, basquetebol np (f: 0,43; m: 0,47) e handebol (f: 0,44; m: 0,53) são
também os esportes com maior média. Além da criação e conversão, a correlação entre ambas
variáveis é uma evidência das possibilidades táticas de cada jogo. Futebol (m: 0,845), hóquei na grama
(f: 0,796; m: 0,859), polo aquático (f: 0,827; m: 0,815) e handebol (f: 0,904) são esportes com alta
correlação. Enquanto basquetebol e hóquei no gelo possuem correlação fraca. Nos esportes com alta
correlação o foco é criar mais, enquanto nos esportes com correlação fraca o foco é criar melhor.
Palavras-chave: Análise de Desempenho, Eficiência, Posse de Bola.
Abstract
On invasion sports, scoring efficiency depends on the ability to create and convert opportunities.
In this paper we will compare creation and conversion of scoring opportunities in different sports. Boxscore data from six sports (328 teams, 5723 games, both sex) were utilized. We calculated the amount
of shots per possession (FINpPOS) and points per possession (PTSpPOS) and the correlation between
the variables for each sport and sex. Basketball (women: 0,84; men: 0,88) and handball (w: 0,80; m:
0,88) are sports with high average of FINpPOS. Field hockey (w: 0,05; m: 0,05) and association football
(m: 0,10) are sports with low average of this variable. Considering PTSpPOS, basketballnp (w: 0,43; m:
0,47) and handball (w: 0,44; m: 0,53) are also the sports with the highest average. Besides creating and
converting, the correlation between both is an evidence of the tactical possibilities of each game.
Association football (m: 0,845), field hockey (w: 0,796; m: 0,859), water polo (w: 0,827; m: 0,815) and
handball (w: 0,904) are sports with high correlation. While, basketball and ice hockey have weak
correlation. On sports with high correlation the focus is to create more, meanwhile, for sports with
weak correlation the focus is to create better.
Keywords: Performance Analysis, Efficiency, Ball Possession.
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Duas etapas para pontuar: a relação entre criar e converter oportunidades nos esportes de invasão
Introdução
Em esportes coletivos de invasão, pontuar é o resultado positivo de criar uma oportunidade de
finalização e, usando essa oportunidade, converter a finalização em ponto (CARMICHAEL et al, 2001;
CHANG et al, 2014). A frequência com que equipes criam e convertem oportunidade em diferentes
esportes é influenciada pela quantidade de jogadores, tamanho e tipo de campo, alvo de pontuação
(gol, cesta) e outras particularidades decorrente da regra de cada esporte.
Por exemplo, no futebol, a frequência de oportunidades de finalização é menor do que em
outros esportes, como o basquete. Sendo assim, aumentar as oportunidades de finalização é
fundamental no futebol, o que gera um grande debate sobre estratégias ofensivas para fazê-lo (HEWITT
et al, 2016; KEMPE et al, 2014; LAGO-PEÑAS & DELLAL, 2010; LUCEY et al, 2014a). Em contraste, no
basquete há muito mais oportunidades de finalização, mas o principal objetivo é como melhorar a
qualidade dessas oportunidades (COUREL-IBÁÑEZ et al, 2016; LUCEY, 2014b). Hóquei no gelo é um
esporte cuja frequência de criação e conversão de oportunidades de finalização é bastante diferente
(NADEAU et al, 2008; THOMAS, 2007). Apesar disso, as percepções sobre a eficiência ofensiva em
esportes coletivos provêm de debates a partir do senso comum, faltando evidência científica para tal.
O que leva a um conhecimento superficial sobre a diversidade de realidades no paradigma criaçãoconversão nos diversos esportes.
Objetivos do estudo
O objetivo do trabalho, portanto, é comparar a eficiência na criação de oportunidades e na
conversão das oportunidades em pontos em esportes coletivos de invasão, para ambos os sexos.
Referencial teórico
O rápido crescimento nos estudos sobre tática em esportes coletivos dá suporte ao estudo sobre
os padrões de pontuação (GUDMUNDSSON & HORTON, 2017) em esportes tais como: basquetebol
(COUREL-IBÁÑEZ et al, 2016; LUCEY et al, 2014b), handebol (GRUIĆ et al, 2007; MELETAKOS &
BAYIOS, 2010), polo aquático (GÓMEZ et al, 2014; ORDÓÑEZ et al, 2015), hóquei na grama
(SUNDERLAND et al, 2006), hóquei no gelo (THOMAS, 2007) e futebol (KEMPE et al, 2014; LAGOPEÑAS & DELLAL, 2010; LUCEY et al, 2014a). Além disso, poucos estudos tratam de ambos os sexos
(GÓMEZ et al, 2013) ou tem foco no esporte feminino (KONSTADINIDOU & TSIGILIS, 2005). Tratando
de comparações entre esportes, Merritt & Clauset (2014), demonstraram padrões comuns de
frequência e equilíbrio em pontos marcados entre os esportes americanos (basquete, hóquei no gelo e
futebol americano). Entretanto, não trataram sobre como oportunidades de finalização são criadas e
convertidas em pontos. O aprofundamento da investigação sobre criação de oportunidades e
conversão em pontos constitui uma lacuna a ser preenchida na literatura sobre esportes coletivos de
invasão.
Materiais e métodos
Analisamos a eficiência da posse de bola por meio da criação e conversão de finalização em
seis diferentes esportes: i) basquete; ii) handebol; iii) polo aquático; iv) hóquei na grama; v) futebol e
vi) hóquei no gelo.
O basquetebol possui uma forma distinta de contagem de pontos (variando de um a três
pontos por finalização) em comparação com os outros esportes. Portanto, nós analisamos o
basquetebol de duas maneiras – pontos ponderados e pontos não-ponderados (i.e. todos os
arremessos valendo um ponto). No restante do documento, referências a basquetebol representarão
seu cálculo ponderado. Basquetenp se referirá aos cálculos com todas as finalizações possuindo o
mesmo valor.
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A frequência de posses de bola foi estimada a partir dos dados de box-score, utilizando uma
versão adaptada do cálculo no basquetebol (KUBATKO et al, 2007), de acordo com cada esporte.
Apesar de pequenas variações nas definições de cada esporte, uma posse de bola começa quando
uma equipe tem controle da bola e termina quando a equipe perde esse controle (KUBATKO et al,
2007) por meio de uma finalização ou perdendo a posse por erro, violação ou falta. A normalização
pela quantidade de posses mitiga a influência do ritmo do jogo (HUGHES & BARTLETT, 2002) que
pode variar consideravelmente intra- e inter-esportes (LAGO-PEÑAS & DELLAL, 2010; OLIVER, 2004).
Estimativas das posses de bola foram utilizadas para padronizar comparações entre esportes
baseadas na frequência de ações de término de posse disponíveis no box score de cada esporte que
diferem entre si como demonstrado a seguir:
• Basquetebol: i) arremessos (de quadra e lance livre); ii) erros (roubo do adversário, passe
errado, erro no controle de bola, violação, falta de ataque).
• Handebol: i) arremessos (gols, defesas, para fora, na trave, bloqueados); ii) erros (perda de
posse, passe errado, erro no controle de bola, violação, falta de ataque).
• Polo aquático: i) arremessos (gols, defesas, para fora, na trave, bloqueados); ii) erros (perda de
posse, passe errado, violação).
• Hóquei na grama: i) finalização (gols, defesas, para fora, na trave, bloqueados); ii) erros (roubo
do adversário, passe errado, violação).
• Futebol: i) chutes (gols, defesas, para fora, na trave, bloqueados); ii) erros (passe errado, perda
de posse, erro no controle da bola, impedimentos).
• Hóquei no gelo: i) finalização (gols, defesas, para fora, bloqueados); ii) erros (perda de posse,
passe errado, erro no controle de bola, violação); iii) faltas (físicas, restrição, taco, ritmo de jogo, outras
faltas).
A quantidade de posses de bola é calculada pela soma das ações de término de posse de bola
com exceção da posse de bola do basquete que possui uma correção de 0,44 para cada lance livre
tentado. Isso ocorre pois a cada cobrança de lance livre, o jogador pode ter de 1 a 3 arremessos, o
valor de 0,44 é uma estimativa para normalizar esses arremessos (KUBATKO et al, 2007).
A partir da quantidade de posses, da criação e da conversão há duas variáveis relacionadas à
eficiência de finalização: i) finalização por posse (FINpPOS); ii) pontos por posse (PTSpPOS). FINpPOS
mede a eficiência em criar oportunidades de finalização, enquanto PTSpPOS mede a eficiência em
converter finalizações, ambos por posse de bola.
Os dados utilizados foram das seguintes competições: i) basquetebol feminino: WNBA 2019 (12
equipes; 408 partidas); ii) basquetebol masculino: NBA 2018/2019 (30 equipes; 2460 partidas); iii)
handebol feminino: Russian Handball Super League 2017-2019 (22 equipes; 292 partidas); iv) handebol
masculino: German Bundesliga 2018-2019 (18 equipes; 306 partidas); v) polo aquático feminino e
masculino: FINA World Chapionships 2013, 2015, 2017 e 2019 (80 equipes; 236 partidas cada sexo); vii)
hóquei na grama feminino: Pro League 2019 (9 equipes; 67 partidas); viii) hóquei na grama masculino:
Pro League 2019 e World Cup 2018 (24 equipes, 75 partidas); ix) futebol masculino: English Premier
League 2018-2019 (20 equipes; 380 partidas); x) hóquei no gelo masculino: NHL 2018-2019 (31 equipes;
1263 partidas). No caso de dados indisponíveis de campeonatos nacionais, utilizamos os dados das
seleções nos campeonatos mundiais. Se mais de um campeonato mundial foi utilizado, as equipes são
consideradas diferentes em cada ano, visto que jogadores e treinadores não são iguais.
A análise foi feita por meio da correlação entre as médias de cada uma das métricas para cada
um dos esportes e gêneros. Dessa forma os esportes podem ser compreendidos de acordo com a
relação entre criação e conversão de finalizações. O tratamento dos dados foi realizado por meio do
programa Spyder, em linguagem Python, consistindo em testes de correlação e análise de variância
(ANOVA).
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Resultados
O valor médio de ambas as eficiências é apresentado na Tabela 1. A partir desses dados é
possível a separação dos esportes em três grupos de acordo com a FINpPOS. O primeiro grupo é dos
esportes que possuem elevada frequência de finalizações por posse de bola: basquetebol (feminino:
0,84; masculino: 0,88) e o handebol (f: 0,80; m: 0,88). Em sequência, há o grupo com frequência
intermediária de finalizações: hóquei no gelo (0,73) e polo aquático (f: 0,66; m: 0,67). Por último, os
esportes com baixa frequência de finalizações por posse: futebol (m: 0,10) e o hóquei na grama (f: 0,05;
m: 0,05). A partir dos resultados obtidos com o teste estatístico de ANOVA, o único esporte que
apresentou diferença quanto a FINpPOS entre sexos foi o handball com (p < 0,01).
Quanto a PTSpPOS, os grupos com maior desempenho continuam sendo basquetebol np (f: 0,43;
m: 0,47) e handebol (f: 0,44; m: 0,53). Para a eficiência de pontuação, o hóquei no gelo (0,04) passa a
fazer parte do grupo com menores valores, bem como o hóquei na grama (f: 0,01; m: 0,01) e futebol
(0,01). Quanto a diferença entre sexos, o handebol também apresenta diferença significante (p < 0,01).
Basquetebol também apresentou diferença significante (p < 0,01), porém não identificada diferença
para o basquetebolnp.
Tabela 1 – Média das variáveis de eficiência por esporte, por sexo
Esporte
Basquete
Basquetebolnp
Handebol
Polo aquático
Hóquei grama
Futebol
Hóquei gelo

Sexo
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
M
M

FINpPOS
0,84 ± 0,01
0,88 ± 0,01
0,86 ± 0,01
0,89 ± 0,01
0,80 ± 0,03
0,88 ± 0,01
0,66 ± 0,10
0,67 ± 0,07
0,05 ± 0,01
0,05 ± 0,02
0,10 ± 0,02
0,73 ± 0,02

PTSpPOS
0,87 ± 0,06
0,98 ± 0,03
0,43 ± 0,02
0,47 ± 0,01
0,44 ± 0,06
0,53 ± 0,03
0,23 ± 0,08
0,23 ± 0,06
0,01 ± 0,00
0,01 ± 0,01
0,01 ± 0,00
0,04 ± 0,00

Para se compreender se a eficiência na pontuação é influenciada pela criação de oportunidades
calculamos a correlação entre ambas variáveis por esporte e por gênero (Tabela 2). Existe um grupo de
esportes com uma forte correlação entre FINpPOS e PTSpPOS: futebol (m: 0,845), hóquei na grama (f:
0,796; m: 0,859), polo aquático (f: 0,827; m: 0,815) e handebol feminino (0,904). O handebol masculino,
diferentemente do feminino, possui uma correlação média entre ambas eficiências (0,607).
Basquetebol (f: 0,566; m: 0,369) e hóquei no gelo (0,127) possuem correlação fraca/não significativa
entre criação e conversão.
Tabela 2 – Correlação entre eficiência de criação e de conversão por esporte por sexo
Esporte
Sexo
FINpPOS PTSpPOS
F
0,566
Basquete
M
0,369*
F
0,535
Basquetenp
M
0,401*
F
0,904*
Handebol
M
0,607*
F
0,827*
Polo aquático
M
0,815*
F
0,859*
Hóquei grama
M
0,796*
Futebol
M
0,845*
Hóquei gelo
M
0,127
Onde: * – p >0,05
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Discussão
Basquetebol e handebol são os esportes com maior frequência de criação e conversão de
finalizações por posse de bola. Porém, existe uma diferença entre a relação de criação e conversão
entre ambos. No handebol existe uma maior correlação entre finalizar mais e pontuar mais, indicando
que, especialmente no feminino, a busca por criar mais oportunidades deve ser o foco. No
basquetebol, existe uma menor correlação entre criar e pontuar, corroborando pesquisas que buscam
estratégias para gerar uma finalização com mais qualidade em vez de focar no volume de finalizações
(COUREL-IBÁÑEZ et al, 2016; LUCEY, 2014b).
O hóquei no gelo consiste no exemplo mais contrastante de diferenciação entre criação e
conversão de finalizações. Fazendo parte do grupo de média quantidade de FINpPOS e do grupo de
baixa quantidade de PTSpPOS. Essa relação é exemplificada pela fraca, não significante, correlação
entre ambas eficiências, indicando uma grande dificuldade em marcar um gol. Sendo necessária a
aplicação de treinamentos e estratégias visando a melhora da qualidade da finalização.
Futebol e hóquei na grama apresentam características extremamente semelhantes que podem ter
no tamanho do seu campo de jogo e no piso que é jogado uma possível explicação para esse
resultado. Ambos possuem alta quantidade de trocas de posse de bola sem que uma finalização seja
realizada. Além disso, ambos possuem uma forte correlação entre PTSpPOS e FINpPOS indicando a
necessidade de se desenvolver a habilidade de criar mais finalizações pelas equipes.
O polo aquático apresenta um comportamento mais equilibrado, tratando-se de um jogo com
frequências intermediárias de oportunidades criadas e convertidas em gols. Nesse esporte, a
quantidade de finalizações e quantidade de gols possui uma forte correlação.
Conclusão
O presente trabalho objetivou compreender as relações entre criação de oportunidades e
conversão de pontos em diferentes esportes coletivos de invasão. Essa informação pode contribuir
para o intercâmbio entre esportes quanto ao entendimento de jogo e suas características táticas
comuns. Embora possuam diferentes estruturas regulamentares, podem possuir semelhanças,
principalmente, na relação entre FINpPOS e PTSpPOS. Esta relação pode contribuir para indicar
caminhos táticos mais adequados a serem seguidos para cada esporte.
Além disso, o entendimento dos valores de FINpPOS e PTSpPOS auxiliam a entender a dinâmica
do jogo. Essas diferenças explicitam, por exemplo, porque no basquetebol (elevados valores de
PTSpPOS) um jogo com maior diferença de pontuação e com um pequeno tempo disponível ainda
pode ter um final mais imprevisível do que em esportes com baixa quantidade de PTSpPOS. Ou porque
um ponto em esportes de baixa quantidade de PTSpPOS pode ser muito mais importante do que um
ponto em esportes de alta quantidade.
O uso das eficiências de criação e finalização em esportes leva a avaliações a serem feitas nas
escolhas táticas de cada um. Mais ainda, tal informação pode levar a estudos sobre perfil do
espectador do esporte de acordo com sua frequência de eventos decisivos (i.e. criação de
oportunidades de finalização e pontuação), podendo estas variáveis alternar entre eventos mais
frequentes ou mais decisivos.
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Resumo
Com o aumento da consciencialização social para o benefício da prática de atividades físicas os
ginásios começaram a investir em novas técnicas para incrementar o número de interessados no seu
ginásio. O objetivo deste estudo é a obtenção de informações para compreender (1) as estratégias de
marketing e rentabilização dos ginásios; (2) as metodologias de treino postas em prática; (3) outros
atributos acessórios destinados a agradar o cliente. Deste modo, a informação foi recolhida através de
questionários por inquéritos aos organismos gestores e aos utilizadores dos Health Clubs em Portugal.
As análises estatísticas foram tratadas com recurso ao IBM SPSS Statistics V26. Os clientes dão mais
preferência às condições de limpeza e, em geral, mostram-se mais satisfeitos com a simpatia e
competência dos funcionários, com o horário de funcionamento e com o ambiente e simpatia no
ginásio. Os gestores terão de disponibilizar aos seus clientes melhores condições para que estes
frequentem o Health Club com mais frequência e dessa forma se fidelizem durante mais anos no seu
ginásio. Verificou-se que as preferências e os graus de satisfação podem mudar de acordo com a
antiguidade do cliente no Health Club.
Palavras-chave: Gestão do desporto, marketing desportivo, estratégia, Health Clubs.

Abstract
With the increase in social awareness for the benefits of the practice of physical activities, which
play an important role in the promotion of a healthy living condition, Health Clubs began to invest in
new techniques to increase the number of people interested in their gym. The purpose of this study is
to obtain information in order to understand (1) the marketing strategies and profitability of the gyms;
(2) the training methodologies put in place; (3) other accessory attributes designed to please the
customer. Thus, the collection of information was carried out through questionnaires to the managers
and users of Health Clubs in Portugal. The statistical analyses were treated using IBM SPSS Statistics
V26. Concluding, clients give more preference to the cleaning conditions, the friendliness and
competence of the employees, the opening hours and the environment in the gym. Managers will have
to provide their customers with better conditions so that they can attend the Health Club more often
and thus retain their loyalty for more years in their gym. It was found that preferences and degrees of
satisfaction may change according to the client's seniority at the Health Club.
Keywords: Sports management; sports marketing; strategy; Health Clubs.
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Análise das estratégias de gestão dos Health Clubs em Portugal
Introdução
Devido ao aumento da consciencialização social para o benefício da atividade física verificou-se
um aumento do número de interessados em frequentar espaços de prática desportiva. Segundo o
barómetro do Fitnesses em Portugal de 2018, houve um aumento de 23% do número de inscritos em
2016 e em 2018 aumentou em 17% (Pedragosa & Cardadeiro, 2018). Em paralelo, isto levou a um
aumento do número de ginásios disponíveis, pois segundo a equipa de investigação do barómetro do
fitness em Portugal de 2016 o número de aberturas de ginásios aumentou 14% em 2016 (Moreira,
Cardadeiro, & Pedragosa, 2016), aumentando a competitividade no setor e levando os ginásios
existentes a apostar em novas técnicas para incrementar o número de interessados no seu ginásio. Este
fator obriga as entidades gestoras a uma administração mais precisa e cuidadosa. Portanto, torna-se
importante conhecer e estudar quais os fatores, estratégias e características dos próprios ginásios que
melhor funcionam para potenciar novos espaços e para uma melhor gestão e rentabilização de ginásios
já existentes.
Objetivos do estudo
O propósito deste estudo é a obtenção de informação pertinente através de inquéritos aos
utilizadores e organismos gestores de ginásios e/ou outros espaços destinados exclusivamente à prática
desportiva de modo a ser possível compreender quais as estratégias que aumentam a retenção e
satisfação do cliente, bem como uma maior rentabilidade do espaço. Este objetivo passa, portanto, por
analisar (1) as estratégias de marketing e rentabilização dos ginásios; (2) as metodologias de treino
postas em prática; (3) outros atributos acessórios destinados a agradar o cliente.
Revisão de literatura
O marketing desportivo tem como principal meta satisfazer as necessidades e expectativas de
um consumidor ligado ao desporto. Este conceito pode-se dividir em dois setores, ou seja, existe o
marketing de produtos e serviços desportivos, que se relacionam com o cliente. E o marketing que
utiliza o desporto para promover os seus produtos e/ou serviços, podendo ou não ter ligação com o
desporto (Neves, 2015).
O marketing desportivo está em prática quando se identifica, planifica, programa e se desenvolve
um produto e/ou serviço desportivo que é necessitado ou desejado pelos clientes. Estes, que ao se
tornarem mais exigentes e mais complexos, originaram a que as empresas que atuam no mercado
desportivo começassem a necessitar de adotar uma postura voltada para a satisfação das suas
necessidades. A divulgação, promoção e venda do produto e/ou serviço desportivo visa também trazer
benefícios para a empresa. Assim, as empresas veem os seus objetivos a serem atingidos se as
necessidades e desejos dos clientes forem satisfeitas. Portanto, é possível afirmar que o marketing
desportivo é fundamental para sustentar o desenvolvimento da indústria do desporto pois engloba um
conjunto de ações produzidas para satisfazer as necessidades, expetativas e preferências do
consumidor (Valinhas, 2010).
No mercado desportivo existe uma enorme de quantidade produtos e serviços desportivos, o
que o torna um mercado bastante diversificado que cada vez mais necessita da intervenção do
marketing desportivo. É importante tratar cada consumidor de uma forma única, proporcionando-lhe
uma boa experiência, fazendo com que o cliente se sinta parte integrante da própria empresa (Paulico,
2008).

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE

Centro Olímpico da Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro – Brasília-DF – Fone: 55 61 3107-2553 – CEP: 70919-970
E-mail: gesporte@gesporte.net – Site: www.gesporte.net – Blog: www.gesporte.blogspot.com.br – Facebook: Gesporte

104

Anais do 10º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2020

Materiais e métodos
Foram aplicados dois inquéritos por questionário a 14 ginásios da região do Norte de Portugal
continental, composta por oito distritos nomeadamente Aveiro, Braga, Bragança, Guarda, Porto, Vila
real, Viana do Castelo e Viseu. A aplicação dos questionários procedeu-se durante o mês de dezembro
de 2019 e janeiro de 2020.
Após recolha de dados de toda a amostra, procedeu-se à estudo dos dados que foi feita através
do software IBM SPSS Statistics V26.
Resultados
Foram obtidas 346 respostas válidas. A maioria dos inquiridos deste estudo é do sexo masculino
(52,02%), pertence ao grupo etário dos 21 a 40 anos (60,98%), a média de idades dos participantes é de
31,2 anos e existe um desvio padrão de 12,43 anos. Maioritariamente estão inscritos nos ginásios há
menos de 6 meses (33%), em média frequentam o Health Club 3 vezes por semana (28%), o horário
mais frequentado é entre as 17h e as 19h (23%).
Tabela 1 – Distribuição da população alvo do presente estudo, por sexo
Masculino
Feminino

N
180
166

%
52,02
47,98

Na pergunta 7 do primeiro questionário os participantes tinham de indicar o seu grau de
satisfação (nada satisfeito, pouco satisfeito, satisfeito, muito satisfeito e totalmente satisfeito) em
relação a vários parâmetros.

Figura 1 – Grau de satisfação da população presente no estudo distribuída pela antiguidade do cliente no Health Club

Discussão
É possível analisar, na figura 4, que os inquiridos inscritos há menos de 6 meses estão mais
satisfeitos com o horário de funcionamento (4,23), com a simpatia e competência dos funcionários
(4,40) e com o ambiente no ginásio e simpatia dos outros utilizadores (4,18). Os inquiridos inscritos há
mais de 5 anos no Health Club também se encontram mais satisfeitos com o horário de funcionamento
(4,43) e com a simpatia e competência dos funcionários (4,54) mas, ao contrário dos inquiridos há
menos de 6 meses, estes não se encontram tão satisfeitos com o ambiente no ginásio e simpatia dos
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outros utilizadores mas encontram-se mais satisfeitos com as instruções e acompanhamentos dos PTs
(4,31).
Os inquiridos inscritos há menos de 6 meses mostram-se menos satisfeitos com a Relação
qualidade/ preço (3,83), com Acessos rodoviários ao ginásio (3,73), e com a cafetaria (3,43). No
entanto, os inquiridos inscritos há mais de 5 anos mostram-se menos satisfeitos com a modernidade e
arquitetura do ginásio (3,34), com a climatização no ginásio (3,37) e também com a cafetaria (3,06).
Conclusão
Tendo em conta esta informação os gestores devem aumentar e melhorar os serviços disponíveis
para os clientes para que desta forma os clientes sintam que a relação qualidade/preço é justa. Devem
também investir nos acessos rodoviários como por exemplo o estacionamento privado para os clientes
do Health Club. Devem também aumentar os serviços de cafetaria para que este grau de satisfação
aumente. Na maioria dos Health Clubs presentes neste estudo o serviço de cafetaria era apenas uma
máquina de café, ou seja, não existe um bar e este é um fator que faz com que a satisfação global em
relação ao Health Club diminua.
Os gestores devem também investir na modernização do Health Club e melhorar as condições de
climatização para que a satisfação dos clientes seja maior.
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A utilização das redes sociais nas aulas de Educação Física: uma análise da
utilização desse recurso por professores do ensino médio integrado
Temática: Comunicação e Mídia – Comunicação Oral.
Eder Marcio Araujo Sobrinho
marcio.sobrinho@ifam.edu.br

Jose Anglada Rivera

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM, Manaus/AM, Brasil

Resumo
A educação está passando por diversas mudanças relacionadas as novas tecnologias, dente elas, as
redes sociais, que tornaram-se uma ferramenta pedagógica ainda pouco explorada no contexto escolar.
O objetivo deste artigo foi identificar se os professores de Educação Física do Instituto Federal do
Amazonas utilizam as redes sociais em sua prática pedagógica. Os participantes do estudo foram 11
professores de Educação Física que se propuseram voluntariamente a colaborar com o levantamento.
O estudo utiliza o método do tipo Survey, caracterizando-se como uma pesquisa de cunho
quantitativo. Os dados foram coletados com aplicação de um questionário composto por 5 questões
envolvendo a utilização das redes sociais pelos professores. Os resultados apontam que todos os
professores utilizam as redes sociais fora no ambiente escolar, no entanto, ainda é pequeno o número
daqueles que fazem o uso dessa ferramenta como recurso didático em sala de aula. Whatsapp e
Facebook foram indicadas pelos professores como redes que poderiam contribuir de forma
significativa no processo de ensino e aprendizagem. A conclusão é de que as contribuições apontadas
pelos professores são extremamente validas no contexto escolar do ensino médio integrado, pois,
poderão oportunizar aos alunos uma nova forma de aprender os conteúdos da Educação Física.
Palavras-chave: Professores, Redes sociais, Educação Física.
Abstract
Education is undergoing several changes related to new technologies, including social networks, which
have become a pedagogical tool that is still little explored in the school context. The purpose of this
article was to identify whether Physical Education teachers at the Federal Institute of Amazonas use
social networks in their pedagogical practice. The study participants were 11 Physical Education
teachers who volunteered to collaborate with the survey. The study uses the Survey method,
characterized as a quantitative research. Data were collected using a questionnaire composed of 5
questions involving the use of social networks by teachers. The results show that all teachers use social
networks outside the school environment, however, the number of those who use this tool as a didactic
resource in the classroom is still small. Whatsapp and Facebook were indicated by teachers as
networks that could contribute significantly to the teaching and learning process. The conclusion is that
the contributions pointed out by the teachers are extremely valid in the school context of the integrated
high school, as they may provide students with a new way of learning the contents of Physical
Education.
Keywords: Teachers, Social networks, Physical education.
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A utilização das redes sociais nas aulas de educação física: uma análise da utilização desse recurso por
professores do ensino médio integrado
Introdução
A educação está passando por diversas mudanças no contexto atual, tanto das diferentes
formas de relação, quanto do modo de se produzir conhecimento e, concomitantemente, de se
transmitir conhecimento. A escola durante muitos anos foi vista como único espaço onde a educação
acontecia e o professor como único responsável por possibilitar que a aprendizagem acontecesse,
sendo reconhecido como o detentor do saber.
O avanço tecnológico, de modo particular na área da comunicação, tem influenciado de forma
substancial o jeito de viver em sociedade e, consequentemente, tem influenciado o modo de fazer
educação dentro da escola. Nesse aspecto, observamos a crescente utilização das redes sociais como
instrumento de ensino e aprendizagem, principalmente nas instituições que buscam trabalhar métodos
inovadores de ensino, que possuem como objetivos a formação integral do aluno, bem como o
desenvolvimento de habilidades, autonomia e criticidade. Os institutos federais de educação estão
entre as instituições que almejam a formação ampla dos estudantes, valendo-se dos mais diversos
recursos para alcançar esse objetivo.
Como componente curricular obrigatório do Ensino Médio integrado, a Educação Física, além
de tratar os conteúdos ligados às práticas esportivas, deve abordas todos os aspectos da Cultura
Corporal do Movimento. Redes Sociais como Facebook e Instagram propagam diversas informações
relacionadas ao esporte, corpo, saúde, bem-estar, dentre outros temas da área. Assim, estando os
alunos inseridos nesse meio e recebendo influência direta desse novo modo de disseminação de
informações, cabe aos professores refletir sobre os impactos gerados pelos conteúdos propagados nas
redes sociais, encontrando uma forma de aliar essas novas mídias as suas aulas, proporcionando um
espaço de discussão, reflexão e aprendizagem. Dessa forma, o desenvolvimento de pesquisas que
tratem dessas questões, faz-se extremamente relevante para que o ensino possa se adaptar a esta nova
realidade.
O objetivo deste artigo é identificar se os professores de Educação Física do Instituto Federal
do Amazonas utilizam as redes sociais como recurso didático em sua prática pedagógica.
Revisão de literatura
Considerando que a utilização das TIC’s, especialmente as redes sociais como ferramentas
pedagógicas, apresenta-se como um grande desafio para muitos professores e, sabendo a importância
da utilização desses recursos a fim de promover aulas mais dinâmicas e atrativas para uma geração
altamente conectada, se faz necessário que assumamos uma forma de trabalho que possibilite ampliar
e fundamentar nossa prática. De acordo com Diniz, Rodrigues e Darido (2012, p. 187) especificamente
em relação a Educação Física “como componente curricular obrigatório e parte importante na
formação dos jovens, ela não se isenta desta nova ordem social, e também recebe influências diretas
deste novo momento”.
Assim, as redes sociais apresentam-se como uma excelente alternativa para trabalhar conteúdos
teóricos nas aulas de Educação Física, proporcionando aos alunos uma forma mais atrativa já que estão
habituados a utilizarem essas mídias no seu cotidiano. De acordo com Betti (2001) a utilização de
recursos como as produções audiovisuais, que podem ser compartilhadas nas redes sociais, consegue
dar destaque e importância para conteúdos que às vezes o professor transmite, porém não são bem
assimiladas pelos alunos. O autor reforça que os vídeos, tão presentes em plataformas como Facebook
e Instagram, podem sintetizar muito conteúdo em tempo mais reduzido, favorecendo a compreensão e
podendo substituir as tradicionais aulas expositivas em sala de aula.
Nessa direção, em um estudo recente, Silva (2017) propôs a utilização da rede social Facebook
como ambiente virtual de aprendizagem para alunos do Ensino Médio. Inicialmente a autora realizou
uma pesquisa com 72 professores de Educação Física de escolas públicas e privadas de Curitiba, por
meio desse levantamento pode-se constatar que 57% dos participantes responderam que a rede social
Facebook poderia contribuir para trabalhar os conteúdos teóricos da disciplina, porém indicaram não
saber como utilizar esta rede social como parte do processo de ensino.
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Entendendo a dificuldade relatada pelos professores na utilização da rede social Facebook,
Silva (2017) selecionou o conteúdo “voleibol” organizando a parte teórica que tradicionalmente era
feita por meio de aulas expositivas e inserindo no Facebook para que os alunos pudessem estudar
através da rede social, proporcionando uma maior interação e construção de conhecimento. As aulas
foram organizadas para que os alunos tivessem acesso aos conteúdos e realizassem atividades
avaliativas por meio da página criada pela professora.
De acordo com Silva (2017), os resultados obtidos com o estudo reforçam que a utilização do
Facebook como ferramenta pedagógica, apresenta potencial para se tornar uma excelente forma de
ambiente virtual de aprendizagem. Por meio da rede social foi possível contribuir para que o processo
pedagógico acontecesse de forma dinâmica, interativa e colaborativa.
Materiais e Métodos
Considerando as experiências relatadas na revisão de literatura e a partir de um olhar
investigativo, este trabalho buscou identificar, por meio de uma abordagem quantitativa do tipo survey,
se os professores de Educação Física do Instituto Federal do Amazonas utilizam as redes sociais em
sua prática pedagógica. De acordo com Pereira e Ortigão (2016) as pesquisas do tipo survey deveriam
ser mais exploradas pelos profissionais da educação, especialmente pelos professores.
Assim, optamos pelo levantamento do tipo survey, pois, as pesquisas deste tipo caracterizamse pelo questionamento direto a um determinando grupo ou amostra deste acerca do problema
estudado pra que, posteriormente, possa ser feita uma análise quantitativa e obter as conclusões
correspondentes aos dados coletados. Como amostra dessa pesquisa, foram consultados 11
professores de Educação Física do Instituto Federal do Amazonas - IFAM.
O Instituto Federal do Amazonas é uma instituição que faz parte da Rede Federal de Educação,
ofertando cursos de ensino médio Integrado à educação profissional técnica de nível médio. A coleta
de dados foi realizada por meio de um questionário fechado, composto por 5 questões, enviado aos
professores que se propuseram a participar deste estudo.
Resultados e Discussão
Buscando analisar fatores que influenciam a inserção das redes sociais no contexto escolar, os
professores de Educação Física do Instituto Federal do Amazonas – IFAM foram questionados sobre se
fazem ou não uso de redes sociais, além de apontar possíveis contribuições desses recursos para a
disciplina de Educação Física.
Gráfico 1 - Uso de redes sociais pelos professores

Fonte: Dados da pesquisa

Quando questionados sobre se possuíam contas ativas em redes sociais, todos os professores
responderam positivamente. O dado demonstra que a sociedade atual vive uma dinâmica onde as
redes sociais se tornaram fundamentais e estão presentes na vida da maior parte da população com
acesso à internet. De acordo com Silva e Serafim (2016) os interesses pessoais, o entretenimento, como
também questões relacionadas a trabalho e estudo, são fatores que influenciam o grande número de
pessoas com perfis em redes sociais. Elas estão em constante evolução e todos os dias surgem novas
opções para compartilhamento de imagens, vídeos, envio de mensagens e realização de chamadas.
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Nesse sentido, buscamos identificar quais as redes sociais mais utilizadas pelos professores de
Educação Física do IFAM, o professor poderia indicar mais de uma opção.
Tabela 1 – Redes sociais utilizadas pelos docentes
Redes Sociais
Facebook

Professores
91%

Whatsapp

100%

Instagram

36%

Youtube

82%

Fonte: Dados da pesquisa

Como apresenta a tabela 1, constata-se que os professores utilizam diversas redes sociais
diferentes, com destaque para o Whatsapp, utilizado por 100% dos professores, o Facebook que foi
mencionado por 91% dos entrevistados e o Youtube, que segundos os dados é utilizado por 82% dos
professores. Estudos envolvendo o uso das redes sociais revelam que, “o WhatsApp adquiriu status de
preferência quando se fala em rede social de troca de mensagens e informações” (LARA, 2016, p. 23).
Em relação ao Facebook, Lara (2016) afirma que essa rede social é uma das mais utilizadas pela
população em geral, sendo uma excelente opção para compartilhamento de ideias, divulgação de
notícias e criação de grupos com interesses afins. O Youtube ganhou destaque ao longo dos últimos
anos, por permitir a democratização do acesso e da produção de conteúdos audiovisuais. Na
plataforma é possível ter acesso a uma série de vídeos e canais sobre os mais diversos assuntos.
Nesse aspecto, questionamos os professores de Educação Física do IFAM, que fizeram parte
da amostra deste estudo, visando identificar com qual finalidade utilizam as redes sociais
habitualmente. Essa questão é importante para entender se os professores utilizam esse recurso como
ferramenta pedagógica no âmbito escolar. O entrevistado poderia indicar mais de um item e os
resultados serão apresentados na tabela a seguir.
Tabela 2 – Finalizada do uso das Redes Sociais
Finalidades do uso das Redes Sociais

Professores

Comunicação

100%

Entretenimento

91%

Trabalho

45%

Estudo
Ferramenta pedagógica
Fonte: Dados da pesquisa

18%
36%

De acordo com os dados, nota-se que 100% dos professores fazem o uso das redes sociais
para fins de comunicação e 91% utilizam esse recurso para o seu entretenimento. Chama atenção o fato
de apenas 36% indicarem que utilizam as redes sociais como ferramenta pedagógica, isso demonstra
que para a grande maioria dos professores, a inserção dessa ferramenta no âmbito escolar ainda é um
desafio. Silva e Serafim (2016) destacam que apesar de o professor utilizar as redes sociais no seu dia a
dia, para muitos, inserir essa ferramenta em sala de aula e explorar todo o seu potencial pedagógico,
ainda é algo muito difícil. O autor ressalta que dentre os motivos está a insegurança de que o aluno “se
interesse por assuntos que não estejam diretamente ligados aos estudos de sala de aula” (SILVA;
SERAFIM, 2016, p. 68).
Porém, o educador não pode ficar alheio os avanços que tem ocorrido nesse campo
educacional ligado às novas tecnológicas e as redes sociais como ferramentas pedagógicas. Nesse
sentido, os professores foram questionados sobre qual rede social utilizariam no processo de ensino
nas aulas de Educação Física. Nessa pergunta os professores deveriam indicar apenas uma rede social,
aquela que de acordo com sua percepção, teria maior potencial de contribuir como ferramenta
pedagógica. Ao analisarmos os dados representados no gráfico 2, percebemos que o Whatsapp é
apontado por 45% dos professores como a rede social com maior potencial de utilização nas aulas de
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Educação Física no IFAM. Já o facebook foi indicado por 36% dos entrevistados, as duas redes sociais
já haviam sido destacadas como as redes sociais mais utilizadas por esses professores fora do
ambiente escolar. Isso demonstra que os professores optaram por ferramentas que já dominam no seu
dia a dia, pois, isso facilita o planejamento e deixa o professor mais seguro quanto a inserção desse
recurso em sala de aula.
Gráfico 2 - Possibilidade de utilização das redes sociais.

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com Silva (2017), uma das vantagens de utilização dessas redes sociais, é a
facilidade de interação entre professores e alunos, contribuindo para o aprofundamento de discussões
ocorridas em sala de aula e promovendo mais reflexões a cerca dos conteúdos trabalhados. Com
relação às possíveis contribuições que as redes sociais podem proporcionar no processo de ensino e
aprendizagem, nas aulas de Educação Física no IFAM, os professores foram instigados a apontar como
utilizariam as redes sociais citadas anteriormente em sua prática pedagógica.
Tabela 3 – Contribuições das Redes Sociais para a aprendizagem
Contribuições
Professores
Compartilhamento de conteúdos teóricos
Organização de eventos esportivos e culturais
Compartilhamentos de fotos, vídeos e textos

91%
82%
100%

Fonte: Dados da pesquisa

Partindo da análise das respostas apresentadas pela tabela 3, verificamos que a maioria dos
professores acredita que as redes sociais podem contribuir em aspectos como o compartilhamento de
conteúdos teóricos da Educação Física, fotos, vídeos e organização de eventos esportivos. Segundo
Pezzuol e Rossato (2015), as redes sociais representam uma excelente ferramenta pedagógica “que
reúne ações que favorecem uma aprendizagem contínua que pode ir além dos materiais escolares que
cabem dentro das mochilas” (PEZZUOL; ROSSATO, 2015, p. 48).
Contribuindo, Silva (2017) reforça o papel fundamental que as redes sociais exercem no
contexto escolar atual e afirma que “basta um pouco de coragem, tempo e boa vontade para o
professor se aventurar nesse mundo virtual, mesmo que em um primeiro momento tudo pareça difícil, é
possível utilizá-lo para fins pedagógicos” (SILVA, 2017, p. 70).
Considerações finais
Diante do que foi apresentado, percebemos que os professores de Educação Física do IFAM,
são usuários ativos das redes sociais mais populares da atualidade, utilizando esses recursos
principalmente para fins de comunicação e entretenimento. O número de professores que utilizam as
redes sociais como ferramenta pedagógica ainda é muito pequeno, sendo necessária uma reflexão
sobre as contribuições das redes sociais nas aulas de Educação Física. Sobre essa questão, a maioria
dos professores apontaram que poderiam utilizar o Whatsapp e Facebook em suas metodologias, para
o compartilhamento de conteúdos teóricos da Educação Física, organização de eventos esportivos e
culturais e para divulgação de fotos, vídeos e textos referentes às temáticas abordadas em sala de aula.
Fica claro que as redes sociais têm papel importante no cenário atual da educação,
apresentando uma quantidade enorme de ferramentas que podem, e devem ser utilizadas no âmbito
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escolar. As contribuições apontadas pelos professores neste artigo são extremamente validas no
contexto do ensino médio integrado, pois, poderão oportunizar aos alunos uma nova forma de
aprender os conteúdos da Educação Física, contribuindo para aulas cada vez mais dinâmicas,
interativas e que proporcionem uma aprendizagem significativa.
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Implementação de um sistema computacional para controle do desempenho tático
no basquetebol
Temática: Treinamento Esportivo – Comunicação Oral
Wellington Rangel
wellrangel@gmail.com

Leonardo Lamas

Universidade de Brasília – UnB, Brasília/DF, Brasil

Resumo
O objetivo deste estudo foi desenvolver um método de controle do desempenho de uma equipe de
Basquetebol. Por controle de desempenho compreende-se o monitoramento e intervenção sobre três
etapas: i) desenho da estratégia; ii) aprendizado da estratégia no treinamento da equipe; iii) avaliação
da execução da estratégia no jogo. Conjuntamente, essas três etapas definem o Ciclo de Vida da
Estratégia (CVE). Para a geração de dados cuja análise pudesse embasar o desenvolvimento da referida
metodologia de controle foi desenvolvido um sistema computacional para cobrir todas as etapas do
CVE. Utilizando o sistema, o modelo do CVE foi instanciado na rotina de uma equipe de Basquetebol.
Os resultados de aderência da estratégia no desempenho no jogo deram suporte para a definição de
medidas preliminares para o estudo da aprendizagem da estratégia da equipe, entre elas: i) a
diversidade dos conteúdos estratégicos utilizados pela equipe no jogo; ii) o percentual de posses de
bola nas quais a equipe atuou a partir do conteúdo estratégico; iii) a taxa de sucesso na utilização da
estratégia.
Palavras-chave: esportes coletivos, treinamento, análise de desempenho
Abstract
The aim of this study was to develop a method of controlling the performance of a Basketball team.
Performance control includes monitoring and intervention over three stages: i) strategy design; ii)
learning the strategy in training the team; iii) evaluation of the execution of the strategy in the game.
Together, these three steps define the Strategy Life Cycle (CVE). For the generation of data whose
analysis could support the development of that control methodology, a computer system was
developed to cover all stages of the CVE. Using the system, the CVE model was instantiated in the
routine of a Basketball team. The results of adherence of the strategy to the game's performance
supported the definition of preliminary measures for the study of the learning of the team's strategy,
including: i) the diversity of the strategic contents used by the team in the game; ii) the percentage of
ball possession in which the team acted from the strategic content; iii) the success rate in using the
strategy.
Keywords: team sports, training, performance analysis
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Implementação de um sistema computacional para controle do desempenho tático no basquetebol
Introdução
O processo de preparação da equipe envolve as seguintes etapas: i) especificação da
estratégia; ii) aprendizado da estratégia (i.e. treinamento); iii) avaliação do jogo (LAMAS, 2012). Uma
boa estratégia dá suporte a um bom plano de cooperação. Treinamento qualificado viabiliza o ensino
aos jogadores do que foi planejado na estratégia. Uma análise de jogo coerente com o previsto na
estratégia e conduzido no processo de treinamento permite avaliar quanto e com qual qualidade o
conteúdo estratégico foi aplicado nas condições reais. Estas etapas, somando-se às retroalimentações
entre elas, definem o Ciclo de Vida da Estratégia (CVE) (LAMAS, 2012).
Embora a definição do CVE esteja estabelecida na literatura (LAMAS, 2012), ainda não foi
possível testá-lo experimentalmente pois não há dados disponíveis para análise. A documentação da
estratégia, por exemplo, tipicamente limita-se a desenhos de jogadas em diagramas impressos em
papel. Prática semelhante ocorre com as sessões de treino. A análise de jogo é a exceção, sendo
frequente o uso de softwares para esse fim, gerando dados em formato digital de fácil utilização.
Embora haja algumas contribuições na literatura, relativas a monitorar o processo de
preparação da equipe, em nenhuma o processo completo, definido pelo CVE é assim abordado
(EUROPE, 2016).
Objetivos do estudo
O objeto de estudo do presente trabalho é implementar computacionalmente ciclo de vida da
estratégia no contexto do Basquetebol tendo em vista realizar avaliações de suas etapas que permitam
controlar a preparação tática de uma equipe.
Revisão de literatura
A integração das etapas de preparação tática de uma equipe de basquetebol depende da
sistematização de cada etapa de acordo com um referencial unificador, no caso proporcionado pelo
conceito de ciclo de vida da estratégia. Além disso é necessário criar uma forma de obter e armazenar
os dados gerados em cada etapa do CVE para que possam ser analisados. O êxito dessa sistematização
de conteúdos leva à possibilidade de acessar uma crescente base histórica de dados e abordar
questões não exploradas quantitativamente na literatura esportiva relacionadas à eficiência do
planejamento estratégico, seu aprendizado no treinamento e sua execução no jogo. No desenho da
estratégia, por exemplo, as propostas existentes funcionam somente como pranchetas virtuais,
substituindo as pranchetas tradicionais de desenho à mão, e demandam grande tempo e trabalho
manual para elaboração dos conteúdos (i.e., desenhos de ações e jogadas a serem realizadas pelos
jogadores) (JES-SOFT, 2015; SOUKUP, 2016; IDEAS, 2015; EUROPE, 2016). Na etapa de treinamento, as
alternativas disponíveis contribuem com a disponibilização de conteúdos técnicos e táticos por meio
de vídeos (FREE SPORT, 2015b), mas como não estão vinculadas ao conteúdo estratégico não
permitem analisar a eficiência do ensino-aprendizagem do plano coletivo da equipe. No jogo, apesar
da sofisticação da aquisição e análise dos dados de conteúdos táticos, persiste a mesma limitação de
não integrar esses dados com as demais etapas do processo de preparação da equipe (PPNDRD, 2017;
APPTIMIZED, 2016; SCOUT, 2013; COACH TOOLS, 2015; BASKETBALL, 2013). Neste caso, as análises
podem resultar em acurados diagnósticos de como a equipe atuou. Entretanto, a análise isolada limita
o entendimento de como o desempenho observado foi construído.
Materiais e métodos
Desenho experimental
O trabalho foi subdividido em duas etapas; i) elaboração de um sistema computacional para
implementação do CVE; ii) experimento, com base no sistema computacional para coletar dados do
CVE de uma equipe de Basquetebol. Os dados coletados referentes a cada etapa do CVE foram
utilizados para analisar a eficiência do processo de preparação da equipe.
Desenvolvimento do sistema computacional
O desenvolvimento do sistema computacional foi detalhado nos seguintes tópicos: i)
metodologia de desenvolvimento; ii) análise de requisitos; iii) arquitetura; iv) banco de dados; v)
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ambiente de desenvolvimento; vi) linguagem de programação; vii) testes de software; e viii)
documentação do código-fonte. As técnicas para levantamento de requisitos utilizadas neste projeto
foram: i) entrevista com os técnicos; ii) prototipação.
Experimento
Em relação aos procedimentos experimentais, o experimento consistiu no estudo de caso de
uma equipe de Basquetebol, cujo técnico utilizou o sistema computacional desenvolvido neste estudo
para planejar e registrar os conteúdos estratégicos e de treinamento, assim como realizar a análise do
jogo, contemplando as três etapas do CVE. Este uso realizado pelo técnico foi planejado com o intuito
de gerar dados suficientes para que a persistência da informação ao longo das fases do CVE fosse
verificada, assim como o potencial das métricas para testar a hipótese do
estudo segundo a qual deve haver uma relação entre a eficiência do processo de preparação ao longo
do CVE e o desempenho no jogo.
Amostra
A amostra foi constituída por um time de Basquetebol envolvido em processo sistemático de
treinamento e participação em campeonatos estaduais e nacionais, na faixa etária de 19 anos. Os dados
coletados foram referentes ao desenho da estratégia, treinamentos e análise dos jogos. Uma segunda
equipe também esteve envolvida no estudo, tendo fornecido a especificação de sua estratégia ofensiva
para a realização de uma análise comparativa desta etapa do CVE.
Análise dos dados
A análise dos dados foi subdividida em três partes: i) intra-etapa do CVE; ii) inter-etapas do
CVE; e iii) análise da aprendizagem estratégico-tática da equipe.
Resultados
Sistema computacional
O sistema computacional criado foi composto de 43 telas de interface com o usuário, um
banco de dados com 29 tabelas, 142 classes e scripts C# totalizando 26.190 linhas. As principais
funções implementadas foram: i) tela de autenticação de usuários; ii) tela de configuração; iii) módulo
de desenho de estratégias; iv) módulo de treinamento; v) módulo de anotação de jogo por vídeo; e vi)
relatórios. Os testes do software foram realizados com auxílio de uma ferramenta, integrada ao
ambiente de desenvolvimento, para automação dos testes.
No módulo da estratégia, as principais funcionalidades implementadas deste módulo foram: i)
desenho das jogadas e ações em um ambiente gráfico representado por uma quadra de Basquetebol;
ii) lista de jogadas apresentadas pelo sistema com base nos dados armazenados (i.e., playbook do
time); e iii) geração de um grafo formado por nós e arestas representando a estratégia do time e suas
conexões entre jogadas, estados e transições.
No Módulo de treinamento, o sistema inclui: i) planejamento das sessões de treino; ii) interface
para manutenção da biblioteca de conteúdos (i.e., classes de conteúdo); iii) desenho de um diagrama
para representar o treino em um ambiente gráfico como uma quadra de Basquetebol com opções de
adicionar jogadores, bola, cones, barreiras e aros; iv) apresentação dos resumo do treino para
impressão; e v) relatório apresentando tempo utilizado por treino e frequência de conteúdos treinados.
No módulo de análise de jogo foi desenvolvida uma interface para anotação de eventos do
jogo. A partir de botões personalizados pelo usuário e por meio da reprodução de vídeos do jogo, o
sistema armazena informações como: i) equipe; ii) tempo em segundos do evento; iii) fase do jogo; iv)
jogada; v) ações; e vi) resultado da posse de bola. Outras implementações foram realizadas neste
módulo como: i) gerenciamento de jogos da equipe e respectivas análises de desempenho no jogo; ii)
organização dos conteúdos anotados nos jogos; e v) relatórios intra-módulo.
O sistema computacional desenvolvido foi nomeado Basketball e-Science System (BASES),
tendo sido registrado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (número do processo:
BR512019001907-5). Duas de duas telas são ilustradas na Figura 1.
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Figura 1: Duas telas do Basketball e-Science System (BASES) – sistema computacional para controle do processo de
treinamento de uma equipe de basquetebol.

Resultados Experimentais
A Figura 2 ilustra quatro resultados analíticos originados da utilização do BASES para controle
do processo de preparação de uma equipe de basquetebol. Na Figura 2A, é possível verificar a
representação da estratégia da equipe analisada, sendo cada um dos círculos (nós do grafo)
representativo de um estado de cada jogada da estratégia (aproximadamente um estado representa um
diagrama da jogada. Para detalhes, vide Lamas et al., 2014). Em 2B, o gráfico de barras indica a
frequência absoluta de utilização das jogadas especificadas na estratégia no jogo analisado por equipe.
Em 2C, cada quadrante representado indica um conteúdo de treinamento distinto. Diferentes áreas
ocupadas pelos quadrantes indicam a proporção de aplicação do conteúdo de treinamento em relação
aos demais. Em 2D, nas barras, verde-claro indica a taxa de sucesso de cada jogada, em verde escuro é
visualizado a frequência de insucesso da jogada e na linha vermelha verifica-se a frequência com que a
jogada foi treinada no período analisado. Todos os quadrantes possuem correspondência quanto ao
período de análise.

Figura 2: Resultados experimentais referentes às etapas do ciclo de vida da estratégia (CVE). 2A: Estratégia da equipe, com
cores em forma de mapa de calor indicando frequência de utilização das jogadas no jogo; 2B: Frequência de utilização das
jogadas no jogo, por cada uma das equipes analisadas; 2C: proporção relativa de utilização de cada conteúdo de treinamento
especificado pelo técnico; 2D: justaposição entre frequência de treinamento de jogadas, taxa de sucesso e insucesso das
mesmas no jogo analisado.

Discussão
A principal contribuição desse estudo foi a implementação computacional de um método de controle
do ciclo de vida da estratégia, que permitiu o acesso a dados que anteriormente eram inacessíveis, por
estarem registrados em papel, não vinculados a bancos de dados. A aquisição de dados por intermédio
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da ferramenta computacional desenvolvida no trabalho deu base para o desenvolvimento de um
conjunto de medidas destinadas a analisar a eficiência de cada etapa do processo, além da interação
entre as etapas. De acordo com a literatura consultada, este parece ser o primeiro trabalho em que o
processo de preparação de uma equipe é analisado de maneira integrada e abordado
consistentemente, a partir de uma única linguagem formal (LAMAS, 2012). Constitui, portanto, uma
contribuição para os esportes coletivos de invasão, pela implementação tecnológica (i.e., construção
de software) e pela experimentação desta solução na prática diária de uma equipe.
Conclusão
O resultado deste trabalho pode contribuir para a atuação profissional de técnicos em
diferentes níveis de competição. Equipes podem construir, ao longo do tempo, uma rara e rica base de
conhecimento. Técnicos poderão se valer de todas as análises apresentadas para tomar decisões, rever
e melhorar todo o processo de preparação do time. Jogadores poderão se beneficiar a partir de treinos
específicos, com conteúdos precisos e reavaliados a cada nova retroalimentação.
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Resumo
A prescrição para o voleibol é frequentemente baseada nos relatórios de jogo, os quais orientam
a escolha dos exercícios que comporão sessões de treinamento. Nesse processo, a diferenciação entre
as naturezas técnica e tática das tarefas é geralmente considerada, embora essas dimensões estejam
definidas de forma generalista para os jogos esportivos coletivos. A estrutura externa do jogo, em
contrapartida, é comumente ignorada, apesar de descrever analiticamente como conjuntos de ações
do jogo se repetem de forma padronizada. Assim, o objetivo deste trabalho é definir como se
caracterizam as esferas técnica, tática e estratégica para o esporte e associá-las aos complexos de
ações que compõem a estrutura externa do voleibol e, a partir disso, definir um instrumento heurístico
para caracterizar exercícios de treinamento. Para tanto, foi analisada uma amostra de 50 exercícios do
repositório da Associação Americana de Técnicos de Voleibol, do qual foram extraídas regularidades
que proporcionaram a definição de atributos dos exercícios. Foi proposto também um instrumento
heurístico denominado árvore de frequências de atributos, que plota a recorrência desses em um
conjunto de exercícios e como se inter-relacionam. Assim, o trabalho contribui para a sistematização
de conteúdos do voleibol e para atuação menos empírica e mais racionalizada pelos técnicos.
Palavras-chave: análise de exercícios, treinamento; voleibol.
Abstract
The volleyball prescription is often based on game sports, which guide the choices of exercises
that will compose training sessions. In this process, the differentiation between technical and tactical
character of tasks is usually considered, although these dimensions are defined generically for the team
sports. The game external logic, on the other hand, is commonly ignored although it describes
analytically how the game actions sets are repeated in a standardized way. Thus, the aim of this paper is
to define how are characterized the technical, tactical and strategic spheres for the one sport and to
associated them to the action complexes that comprise the volleyball external logic and, from that, to
define a heuristic device to characterize training drills. Therefore, we analyzed a sample of 50 drills by
American Volleyball Coaches Association repository, whose regularities was extracted and provided
the definition of drills attributes. We also proposed a heuristic rule called attribute frequency tree,
which plot the recurrence of attributes by a drill set and how them connects. Hence this work
contributes to the volleyball content systematization and to less empirical practice and more
rationalized by coaches.
Keywords: coaching; drills analyses; volleyball.
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Atributos para decomposição de exercícios de voleibol: aplicação à análise e organização do
treinamento
Introdução
No voleibol, o desempenho de uma equipe depende da preparação prévia, a qual se materializa
nas sessões de treinamento. Nelas são aperfeiçoadas as competências individuais e coletivas dos
jogadores, processo muitas vezes orientado por dados estatísticos advindos da análise do desempenho
em competições. Contudo, além de identificar fragilidades e potencialidades no trabalho desenvolvido
com o time, é necessário também conhecer as características dos exercícios utilizados para verificar se
atendem às demandas identificadas (PALAO & LÓPEZ-MARTÍNEZ, 2012; SARMENTO, BRADLEY &
TRAVASSOS, 2015).
Um fator considerado pelos treinadores para caracterizar um exercício de voleibol é a
preponderância técnica, tática ou estratégica, divisão com respaldo na literatura. Já que é um esporte
com alta carga de imprevisibilidade e consequente demanda por adaptação ao contexto, o treinamento
precisa formar o jogador para atuar nas três dimensões citadas (GRECO & CHAGAS, 1992; GALATTI et
al., 2017).
Outro ponto conveniente para extrair informações a respeito da caracterização de exercícios de
voleibol, mas pouco considerado no treinamento, é a observação da estrutura externa do jogo, que
nada mais é do que a sua divisão em sequências regulares de ações e como se organizam dentro do
mesmo. O mapeamento dessas regularidades permite descrever as subestruturas de jogo de modo a
constituir um modelo descritivo da dinâmica do voleibol ao diminuir o nível de complexidade do
fenômeno sem, entretanto, descaracterizá-lo (MORAES, 2009).
Dito isso, há motivos para se tentar vincular a classificação técnico-tática à lógica externa do jogo
para estruturar exercícios, mas três aspectos carecem de esclarecimentos: i) o que atribui caráter
técnico ou tático a um exercício, já que as definições presentes na literatura se referem a esportes
coletivos em geral, sem considerar que o voleibol não é um esporte de invasão; ii) que dados são
obtidos quando tal caráter é conjugado à estrutura externa do jogo para caracterizar exercícios; iii)
como esses dados podem ser compilados para orientar a prescrição sistematizada pelo técnico e
conscientizá-lo quanto às suas tendências de escolha.
Por não existirem estudos sistematizados que respondam satisfatoriamente às lacunas
apresentadas, associar modelos pregressos de fases/dinâmica do jogo com a definição mais lúcida
sobre as três dimensões do treinamento supera o status empirista de se considerar apenas a tríade
técnica-tática-estratégica na prescrição. Dispor esses dados de forma clara colabora para sanar a
atuação empiristas dos técnicos, cuja formação é geralmente baseada em experiência, observação e
interação com pares (CÔTÉ, 2006; CUSHION et al, 2010; RESENDE et al, 2014).
Isto posto, inicialmente apresenta-se breve revisão sobre as definições de técnica, tática e
estratégia no contexto dos jogos esportivos coletivos, bem como a respeito da compreensão da
estrutura externa do voleibol. Depois, apresenta-se a metodologia usada para propor meios para
elucidar as lacunas apresentadas e a contribuição teórica resultante dela. Finalmente, discute-se a
aplicabilidade, limites e potencialidades dos contributos teórico-metodológicos apresentados.
Objetivos do estudo
O objetivo desse estudo é definir um instrumento heurístico para caracterizar exercícios de
treinamento para o voleibol e fornecer dados orientadores para atuação sistemática do técnico.
Também são metas deste estudo caracterizar as esferas técnica, tática e estratégica para o esporte e
associá-las à estrutura externa do voleibol para comporem fatores que nortear o desenho de tarefas de
treinamento.
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Referencial teórico e literatura
A etapa inicial da planificação do treinamento é a determinação das metas almejadas para a
equipe. Para os esportes coletivos, os dados fornecidos pelos relatórios de análise de jogos são
fundamentais para o estabelecer esse referencial, que determinará o plano estratégico e o modelo de
jogo. Esse elo entre estatísticas e planificação do treinamento é crucial para que sejam escolhidos os
conteúdos de treino de forma apropriada (PALAO & LÓPEZ-MARTÍNEZ, 2012; SARMENTO, BRADLEY
& TRAVASSOS, 2015).
Apesar da diversidade de dados coletados em jogos, o uso dessas informações tem sido
direcionado para os resultados numéricos do jogo (placar) e/ou para orientar aspectos relativos à carga
de treinamento físico. Assim, o uso de dados para direcionar o trabalho técnico-tático ocorre em
menor grau, mesmo que seja comum a divisão das sessões de treinamento considerando a
diferenciação entre tais dimensões do conteúdo (PALAO & LÓPEZ-MARTÍNEZ, 2012).
As primeiras considerações teóricas a respeito da técnica e da tática as endossam como
componentes do rendimento esportivo. Entretanto, mesmo nas primeiras definições, destacou-se o
maior valor relativo dessas componentes nos esportes coletivos pela especificidade desses no que se
refere à constante mudança de contexto imposta aos atletas durante jogo (GRECO & CHAGAS, 1992).
Por isso, a organização dos procedimentos de ensino-aprendizagem do jogo pondera a proporção
entre as duas dimensões e as associam mais tarde à esfera estratégica para sistematizar tendências
metodológicas de ensino (GALATTI et al., 2017).
A estratégia é qualificada pela sua natureza prospectiva, isto é, caracteriza o processo de
instituição de princípios que balizam a gestão da ação no cenário de jogo (GALATTI et al., 2017). A
estratégia relaciona-se com a tática porque essa representa a adaptação instantânea daquela à
conformação do jogo durante a movimentação da bola. Assim, a tática representa o gerenciamento
cognitivo da conduta do jogador frente as dificuldades impostas pelo oponente e materializa a tomada
de decisão pela resposta motora. Tal resposta deve ser uma habilidade especializada a fim de se obter
o melhor resultado, da forma mais rápida, precisa e econômica, isto é, pela técnica do esporte (GRECO
& CHAGAS, 1992).
Alguns autores subdividem a tática conforme a abrangência de relações entre componentes de
um time visando determinado objetivo de jogo. A tática individual refere-se à conduta de um jogador
que, individualmente, interpreta o ambiente de jogo e reage propositalmente a ele por meio de
objetivo pessoal específico. A tática de grupo abrange a ação coordenada entre dois ou três jogadores
visando à continuidade de uma sequência de ações com o mesmo objetivo. A tática coletiva, enfim,
aborda a ação integrada entre três ou mais jogadores, com lastro em conformações de jogo prédefinidas. (GRECO & CHAGAS, 1992)
Embora essas noções relativas a diferentes níveis de interlocução entre jogadores revelem uma
compreensão analítica do jogo importante de ser transposta para o treinamento, é igualmente
importante a identificação de sequências recorrentes de subestruturas do jogo para delimitar os
objetivos de treinamento (PALAO & LÓPEZ-MARTÍNEZ, 2012). Todavia, técnicos costumam fazer
isolamentos de partes do jogo com intenção única de simular situações que podem ocorrer em
partidas posteriores (SARMENTO, BRADLEY & TRAVASSOS, 2015).
O isolamento de partes do jogo pode ir além das simulações ao se tomar por base as sequências
de ações que, juntas, consubstanciam configurações funcionais regulares denominadas complexos de
jogo. Esses complexos, formados por um conjunto de procedimentos técnicos-táticos, representam
elementos conceituais pertencentes aos modelos concebidos para clarificar a estrutura de
funcionamento do jogo de voleibol (MORAES, 2009; PALAO & LÓPEZ-MARTÍNEZ, 2012).
O jogo pode ser dividido nos complexos K0 (saque), KI (ações que ocorrem da recepção até a
finalização da primeira ação ofensiva), KII (ações que ocorrem após uma equipe defender-se de um
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ataque), KIII (ações que ocorrem após uma equipe defender-se de um contra-ataque), KIV (ações
necessárias para iniciar uma nova jogada após a anterior ter sido neutralizada) e KV: ações a partir da
defesa de uma bola com baixo risco de pontuação (MORAES, 2009; HILENO & BUSCÀ, 2012).
Segundo Palao e López-Martínez (2012), a adequação no encadeamento entre ações técnicas de
cada complexo indica a eficácia desse. Assim, a análise do desempenho de um time deve ser feita
considerando-se também as fases do jogo. Devem ser confrontados com esses dados valores de
referência já estabelecidos.
Apesar das recomendações existentes e de a análise de jogos fornecer dados para planificação
do treinamento, estudos mostram que a informação advinda das estatísticas de jogo não
necessariamente se traduz em mais conhecimento para o técnico. Um dos motivos para que isso ocorra
é que os dados não são apresentados aos treinadores de forma a permitir compreensão mais intuitiva
de seus significados, o que dificulta a transposição dessas informações para a prática e incompatibiliza
análise de jogo e treinamento (SARMENTO, BRADLEY & TRAVASSOS, 2015).
Além de tornar os dados mais intuitivos para os técnicos, é necessário aproximar os achados
acadêmicos à realidade deles, uma vez que é incomum que essa transferência ocorra, pincipalmente
porque esses resultados são divulgados em linguagem pouco acessível. A resolução dessas lacunas é
imprescindível para proporcionar a coerência entre as observações do treinador e os dados obtidos
pela análise do jogo com a implementação de sessões de treinos apropriadas (PALAO & LÓPEZMARTÍNEZ, 2012; SARMENTO, BRADLEY & TRAVASSOS, 2015).
Por fim, para que as inciativas discutidas de fato possam ser empregadas para impactar a prática
profissional de treinadores, não basta disponibilizar dados claros e acessíveis sobre os jogos. É
necessário também propor ferramentas igualmente factíveis para avaliar as tarefas propostas nas
sessões de treinamento, pois só assim haverá informações disponíveis para estimar o grau de
concordância entre análise de jogo, planificação do treinamento e a prática propriamente dita.
Materiais e métodos
Para propor a caracterização precisa das esferas técnica, tática e estratégica para o voleibol,
foram consultadas definições já compartilhadas no meio acadêmico. Pelo confrontamento com a
realidade do voleibol, foi feita uma contribuição teórica com o objetivo de tornar o significado dos
termos claro o suficiente para que os exercícios de uma sessão de treinamento pudessem ser
classificados a partir dela.
Para verificar a relação de correspondência unívoca entre as definições propostas e exercícios já
existentes, foram classificados 50 exercícios selecionados aleatoriamente do repositório da Associação
Americana de Técnicos de Voleibol. Assim, a precisão dos conceitos foi aferida pela reciprocidade
exclusiva entre a classificação do exercício em uma única categoria proposta.
A partir da mesma amostra, foram identificados os complexos de jogo aos quais os exercícios se
referiam para estabelecer a relação entre a estrutura externa do voleibol e a ênfase técnica, tática ou
estratégica identificada. Essa relação foi estabelecida por uma árvore de frequências, que também
representa um dispositivo intuitivo de apresentação de dados para imediata aplicação pelos técnicos.
Resultados
Após análise do significado de técnica, tática e estratégia para o treinamento, definiu-se que cada
conjunto de habilidades respectivamente relacionadas a uma dessas componentes é chamado de
domínio de conteúdo de treinamento do voleibol. O domínio tático, por variar em função da
quantidade de jogadores participantes e do vínculo que estabelecem entre si para dar sentido a uma
jogada, foi subdividido em individual, grupal ou coletivo, conforme descrições a seguir.
1. Domínio estratégico: permite ao atleta realizar, sem interferência do adversário, ações e
formações previstas no sistema de jogo definido;
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2. Domínio tático coletivo: composto por situações-problema que atingem o maior grau de
semelhança com o jogo;
3. Domínio tático grupal: visa treinar a interação entre 2 a 5 jogadores que se coordenam para
continuar um encadeamento de situações coerente com a estrutura funcional do jogo;
4. Domínio tático individual: visa treinar a adaptação instantânea de um atleta para que, ao
perceber as condições de tempo e espaço de jogo, decida e execute o movimento mais
adequado para se atingir um objetivo;
5. Domínio técnico: visa refinar e automatizar ações motoras especializadas.
Como é possível perceber, cada domínio de conteúdo contempla características específicas, o
que implicará no treinamento de habilidades diferentes a depender do que se deseja enfatizar. Essa
diferenciação demanda do treinador a competência em selecionar estratégias condizentes, as quais
resultem também em exercícios eficazes. Esse processo pode ser facilitado por meio da associação
com o recorte de uma parte componente da estrutura externa do jogo. Assim, na formulação de um
exercício, propõe-se partir do complexo a ser treinado (ou subconjunto de ações dele) e então
associar o domínio de conteúdo que precisa ser desenvolvido. Esses dois passos correspondem à
especificação do que foi definido como atributos do conteúdo de treinamento. As demais
características dos exercícios poderão ser escolhidas ou analisadas a fim de determinar a coerência
com a determinação desses atributos.
A Figura I mostra como os dados da amostra se distribuem em função da associação entre um
determinado complexo de jogo, a forma de agrupamento entre as ações que o compõem e os
domínios de conteúdo. As formas de agrupamento de ações representam maneiras de formar
subconjuntos compostos por ações em determinado complexo, que podem ser de fundamentos
isolados ou combinadas. A figura mostra que, ao ser considerado todo o conjunto exercícios, apenas
18% refere-se ao treinamento de KI, sendo que desses a maioria (88,9%) é de exercícios que trabalham
um fundamento isolado. Pode-se perceber ainda que 25% dos exercícios com foco em KI e que
trabalham fundamentos isolados referem-se ao domínio tático individual, o que representa 22,2% dos
exercícios referentes a KI. Se o repertório de exercícios analisados fosse de um técnico em particular,
poder-se-ia inferir que a proporção de trabalho em KI é moderada relativamente ao número de
complexos que pode ser trabalhado. Ademais, em relação a esse complexo, tal técnico preferiria
sobretudo um trabalho com fundamentos isolados e em domínio estratégico. Com essas informações,
seria possível avaliar a coerência entre sessões de treino e indicações feitas na planificação do
treinamento.

Figura I: Árvore de frequências que associa o complexo KI aos domínios de conteúdo. (FI: frequência de ocorrência em
relação ao atributo de nível I; FII: frequência de ocorrência em relação ao atributo de nível II).
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Discussão
A principal contribuição teórica deste trabalho é o estabelecimento do significado de domínios
de conteúdo para o treinamento de voleibol e proposição de um dispositivo de análise de treinamento
baseado na conjugação entre a estrutura externa do jogo e os domínios de conteúdo de treinamento.
Como se espera de uma contribuição teórica, as novas definições guardam correspondência com o
conhecimento já instituído, mas enfatizam especificidades do voleibol.
A árvore de frequências de atributos mostra-se como dispositivo ao mesmo tempo simples e
intuitivo, que descreve mais claramente e sistematicamente as propriedades dos exercícios. Esse fato
permite rever estratégias usadas pelos técnicos e fornece dados para orientar um tratamento
pedagógico do treinamento mais consciente, direcionado e, supostamente, mais eficiente. Assim, o
constructo apresentado evidencia sua aplicabilidade ao permitir tanto a análise das escolhas do
treinador como a concretização de suas intencionalidades nos exercícios propostos.
Além da confrontação entre relatórios de jogo, planificação e o que de fato ocorre nas sessões
de treinamento, ainda é possível considerar dados advindos da área de pesquisa. Por exemplo, é
sabido que o nível de eficácia de uma equipe no complexo KI guarda estreita correlação com o
rendimento do time. Na categoria masculina ganhadores apresentam essa eficiência em KI em torno de
70%, número que cai para algo próximo de 40% em KII (PALAO & LÓPEZ-MARTÍNEZ, 2012).
Se a árvore de frequências apresentada fosse reflexo do trabalho de um técnico, seria possível
aferir o grau de variabilidade de exercícios presentes em seu repertório e como se caracterizam. Se a
eficiência de KI é um fator decisivo para a vitória, questiona-se a suficiência de haver somente 18% de
exercícios voltados para esse complexo. Ademais, não sendo composto por ação única, seria
interessante ter a maioria de exercícios compostos por fundamentos isolados para o complexo?
Associada com a frequência de uso de cada exercício, os dados da árvore de frequência também
forneceriam informações importantes sobre a prática do treinador. Se os exercícios apresentados no
exemplo considerado na Figura I fossem treinados com a mesma frequência, poder-se-ia novamente
supor certa incoerência com a literatura: se a eficiência de KI para vencedores deve ser próxima de
70% (SARMENTO, BRADLEY & TRAVASSOS, 2015), o volume de treinamento para tal complexo estaria
de acordo com tal fato?
Face ao exposto, a árvore contribui para sistematização do conhecimento sobre a ação rotineira,
mas até então pouco investigada, da estruturação de exercícios de treinamento. Além de suscitar nos
treinadores a reflexão sobre a própria prática, permite que esses possam atuar com base em
evidências, o que contribui para preencher algumas lacunas presentes na formação dos treinadores.
Conclusão
O presente estudo, após delimitar o conceito e classificação os domínios de conteúdo para o
voleibol, definiu uma ferramenta para análise de exercícios de treinamento a partir da associação entre
a estrutura externa do jogo e tais domínios. A avaliação sistemática proposta constitui uma elaboração
semântico-conceitual, mas, para além disso, contribui com uma solução para ausência de
sistematização de conteúdos do voleibol e quebra o paradigma de atuação absolutamente empírica
dos treinadores ao fornecer um dispositivo para sua atuação mais racionalizada.
Os resultados apresentados representam o início dos empreendimentos para enriquecer o
processo de controle de variáveis do treinamento de voleibol. O esforço em determinar parâmetros
mais específicos para caracterização das tarefas de treinamento para o esporte a partir da estrutura
inicial aqui apresentada certamente colaborará para que a atuação dos treinadores seja baseada em
evidências.
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Resumo
A dinamização entre as federações e organizações visam satisfazer as diversas equipas e jogadores,
bem como dos consumidores casuais, com o objetivo de promover a diversidade cultural, o
desportivismo, fair-play e marketing (Funk et al., 2017). Esta dissertação tem como objetivo caraterizar
o perfil de um jogador de eSports, bem como do estudo a nível da gestão deste tipo de eventos e quais
a variáveis a ter em conta para a sua realização. Para este estudo foram aplicados 100 questionários a
jogadores de eSports de um determinado evento realizado em Portugal, de forma presencial e sem
quaisquer restrições de idade e género, de forma a que fosse possível caraterizar do perfil do atleta e
identificá-lo de acordo com as suas experiências com este desporto. Através dos resultados obtidos,
foi possível a criação de um padrão específico aquando da caraterização do atleta mediante os
diversos fatores estudados a diferentes níveis e ficar a conhecer de que forma estes eventos são
realizados. As conclusões refletem a pouca profissionalização dos atletas, que ainda está em processo
de desenvolvimento, somado à organização deste tipo de eventos no panorama nacional, que
relativamente aos restantes países, ainda está numa fase de inicial de prospeção.
Palavras-chave: Gestão do Desporto, Eventos Desportivos, eSports, Gamers.
Abstract
The dynamisation between federations and organisations aims to satisfy the various teams and
players, as well as casual consumers, with the aim of promoting cultural diversity, sportsmanship, fairplay and marketing (Funk et al., 2017). This dissertation aims to characterize the profile of an eSports
player, as well as the study of the management of this type of events and which variables should be
taken into account for its implementation. For this study, 100 questionnaires were applied to eSports
players of a given event held in Portugal, in a face-to-face manner and without any age or gender
restrictions, so that it was possible to characterise the profile of the athlete and identify him according
to his experiences with this sport. Through the results obtained, it was possible to create a specific
pattern when characterizing the athlete through the various factors studied at different levels and get to
know how these events are held. The conclusions reflect the little professionalisation of the athletes,
which is still in the process of development, together with the organisation of this type of event in the
national panorama, which in relation to the other countries, is still in an initial phase of prospecting.
Keywords: Sports Management, Sport Events, eSports, Gamers.
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Caraterização do Gamer dos Eventos de eSports em Portugal
Introdução
Os eSports é definido pela prática de videojogos de forma individual ou por mais elementos em
grupo, através de uma estrutura online, onde esta apresente níveis de competitividade que sejam
assegurados de acordo com as regras do jogo, com o objetivo de utilizar a relação e interação entre o
jogador e o adversário como meio para o derrotar, através do meio virtual (Llorens, 2017).
As competições, torneios e eventos deste desporto têm crescido de forma exponencial e
cimentando-se como uma prática desportiva inovadora e que procura criar e promover um conjunto de
estímulos, interações e competitividade caraterísticos da prática de atividade física. Assim sendo, a
criação de competições online tem sido ocorrente de forma a que sejam criadas condições para a sua
prática de forma competitiva e em que o praticante tenha que possuir condições e níveis de
performance ao mais alto nível, tendo para além, de skills e habilidades técnicas dentro do videojogo,
níveis de concentração, controlo motor, reações rápidas e estratégias dentro da sua própria equipa
(Llorens, 2017).
Com este estudo pretende-se conhecer as caraterísticas necessárias que individuo deve possuir
para efetuar esta prática, tanto numa vertente profissional, mediante os resultados que serão obtidos,
como numa forma casual, em que este não tenha nenhum tipo de compromisso, e o pratique como
forma de entretenimento ou razões de outra natureza. Para que isto aconteça, é importante também
conhecer de forma são organizados eventos deste tipo e de que forma estes estabelecem relações e
interações com a comunidade de interesse presente em Portugal.
Objetivos do estudo
O objetivo deste estudo passa por compreender e possibilitar uma caraterização do jogador de
eSports aquando da sua relação e experiências com as plataformas e videojogos pertencentes aos
eSports e ficar a conhecer de que forma é realizado, gerido e organizado um evento deste tipo
aquando da sua realização.
Para a obtenção destas informações foi realizado um questionário, em que nele constam
questões pertinentes aquando das caraterísticas do participante presente no evento, a sua relação para
com os videojogos traduzindo-se através das razões pela qual começou a joga ou quantas vezes joga
por exemplo, quais as suas preferências a nível do género e tipo de jogos que pratica, a sua interação
com a rede de transmissão de jogos através do streaming, qual a sua relação com a atividade física fora
dos ecrãs e se o mesmo é um jogador casual ou profissional na área e se sim, quais as suas experiências
e condições a que é submetido.
Referencial teórico de literatura
Existe uma relação constante e similar em diversas áreas e variáveis que estão presentes em
todos os desportos ditos tradicionais, tais como os mídias que estão cada vez mais presentes e em
cima do acontecimento nos aquando do que se passa no panorama internacional da modalidade, os
escândalos de doping e apostas que ocorrem também nos restantes desportos, o esgotamento de
estádios e arenas aquando da realização de eventos em diversas escalas, as transferências de
jogadores, agentes, os prémios de valores acentuados aos vencedores das competições realizadas
(Holden et al., 2017).
Hallmann & Giel (2017) afirma que com o crescimento da modalidade a níveis mundiais, criou
uma necessidade proporcional em promover e explorar a capacidade de crescimento de mercado dos
eSports através da experiência única que é proporcionado aos espetaculares aquando da ocorrência
do evento, como forma de estímulo, sendo que com o decorrer do tempo, faça com que o consumidor
retorne ao evento para que este tenha, por sua vez, uma evolução a nível da experiência vivida de uma
forma positiva.
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Para além dos seguranças, pessoal para a recolha de bilhetes, vigiantes ou responsáveis do
evento, existem posições fundamentais para a dinâmica e realização com sucesso do evento, tal como
a equipa de técnicos responsáveis por qualquer problema aquando dos sistemas tecnológicos, tanto de
computadores, os consolas, como de sistemas de som ou imagem (Jenny et.al, 2018).
Materiais e métodos
Foi assim recolhida uma amostra de 100 questionários válidos, no dia 27 de janeiro de 2020, num
evento de eSports ocorrente na cidade de Braga, por organização da Federação Portuguesa de Futebol.
A atribuição para a concretização de cada questionário foi feita de forma aleatória e voluntária, sendo
que não existia limitações aquando da idade ou sexo do questionando, sendo o único critério de
seleção, se o participante jogava algum tipo de jogo eletrónico. Se este não se verificasse, não era
permitido a sua participação.
Após a recolha de dados, foi realizada a análise dos mesmos através da utilização do programa
informativo IBM SPSS Statistics V24, com uma posterior análise e interpretação dos dados através de
gráficos e tabelas no Microsoft Excel. Foram utilizados métodos quantitativos para a obtenção dos
dados finais e conclusivos de forma a ser efetuada uma análise e compreensão descritiva dos mesmos
através dos seus valores de média, moda, desvio-padrão e máximo e mínimo.
Resultados
Tabela 1 – Caraterização das variáveis sociodemográficas da amostra.
Indicadores
Sexo
Idade
Estudante
Escolaridade
Profissão
Emprego

Média e Descrição
92% masculino
19 anos
77% estuda
61% no ensino secundário
76% sem profissão
77% não trabalha

Tabela 2 – Dias da semana em que os participantes no estudo jogam mais frequentemente.

Figura 3 – Número de profissionais inseridos numa determinada organização.
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Discussão
Os videojogos que têm mais impacto são os que apresentam uma vertente online, promovendo
um envolvimento social, e de maior competitividade, o que se pode trazer traduzir num maior gasto de
dinheiro nos mesmos, sendo que os jogos com maiores gastos são os dois jogos anteriormente
mencionados. De salientar o facto de (Llorens, 2017), para um individuo ser considerado como
profissional e receber qualquer tipo de rendimentos, este deve ter entre 16 e 23 anos, no mínimo.
O crescimento e importância dos eSports, já mencionada anteriormente, tem sido e notório
internacionalmente, proporcionando para além de uma mudança de estilo de vida à população, um
acréscimo nas opções de entretenimento já existentes. Esta crescente popularidade dos videojogos e o
seu mediatismo têm levado a que a sua indústria seja envolvida em variadas áreas da vida e quotidiano
da população, estando presente na educação, relações socais e nas ações comportamentais e
emocionais (Quwaider et al., 2019).
Conclusão
Com base nas respostas dos inquiridos e dos dados posteriormente obtidos é possível aferir que
o desenvolvimento e crescimento dos eSports em Portugal ainda está numa fase inicial de prospeção
relativamente aos restantes países que já estão mais cientes e desenvolvidos aquando da importância,
mediatismo e influência social deste na sua população.
A amostra total ser de 100 participantes, sendo que todos eles estiverem presentes no evento de
eSports, o que se traduz em algo significativo e relevante para o paradigma nacional. Acho também
importante evidenciar que o facto de os resultados mostrarem que não existe profissionalização
suficiente, pode ser considerado como um fator a ter conta mediante a evolução e desenvolvimento
dos eSports em Portugal porque releva uma certa falta de noção dos benefícios, influência social e de
expansão em várias áreas que este fenómeno mundial está a trazer.
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Atributos para decomposição de exercícios de voleibol: aplicação à análise e
organização do treinamento
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Resumo
A prescrição para o voleibol é frequentemente baseada nos relatórios de jogo, os quais orientam a
escolha dos exercícios que comporão sessões de treinamento. Nesse processo, a diferenciação entre
as naturezas técnica e tática das tarefas é geralmente considerada, embora essas dimensões estejam
definidas de forma generalista para os jogos esportivos coletivos. A estrutura externa do jogo, em
contrapartida, é comumente ignorada, apesar de descrever analiticamente como conjuntos de ações
do jogo se repetem de forma padronizada. Assim, o objetivo deste trabalho é definir como se
caracterizam as esferas técnica, tática e estratégica para o esporte e associá-las aos complexos de
ações que compõem a estrutura externa do voleibol e, a partir disso, definir um instrumento heurístico
para caracterizar exercícios de treinamento. Para tanto, foi analisada uma amostra de 50 exercícios do
repositório da Associação Americana de Técnicos de Voleibol, do qual foram extraídas regularidades
que proporcionaram a definição de atributos dos exercícios. Foi proposto também um instrumento
heurístico denominado árvore de frequências de atributos, que plota a recorrência desses em um
conjunto de exercícios e como se inter-relacionam. Assim, o trabalho contribui para a sistematização
de conteúdos do voleibol e para atuação menos empírica e mais racionalizada pelos técnicos.
Palavras-chave: análise de exercícios, treinamento; voleibol.
Abstract
The volleyball prescription is often based on game sports, which guide the choices of exercises that
will compose training sessions. In this process, the differentiation between technical and tactical
character of tasks is usually considered, although these dimensions are defined generically for the team
sports. The game external logic, on the other hand, is commonly ignored although it describes
analytically how the game actions sets are repeated in a standardized way. Thus, the aim of this paper is
to define how are characterized the technical, tactical and strategic spheres for the one sport and to
associated them to the action complexes that comprise the volleyball external logic and, from that, to
define a heuristic device to characterize training drills. Therefore, we analyzed a sample of 50 drills by
American Volleyball Coaches Association repository, whose regularities was extracted and provided
the definition of drills attributes. We also proposed a heuristic rule called attribute frequency tree,
which plot the recurrence of attributes by a drill set and how them connects. Hence this work
contributes to the volleyball content systematization and to less empirical practice and more
rationalized by coaches.
Keywords: coaching; drills analyses; volleyball.
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Atributos para decomposição de exercícios de voleibol: aplicação à análise e organização do
treinamento
Introdução
No voleibol, o desempenho de uma equipe depende da preparação prévia, a qual se materializa
nas sessões de treinamento. Nelas são aperfeiçoadas as competências individuais e coletivas dos
jogadores, processo muitas vezes orientado por dados estatísticos advindos da análise do desempenho
em competições. Contudo, além de identificar fragilidades e potencialidades no trabalho desenvolvido
com o time, é necessário também conhecer as características dos exercícios utilizados para verificar se
atendem às demandas identificadas (PALAO & LÓPEZ-MARTÍNEZ, 2012; SARMENTO, BRADLEY &
TRAVASSOS, 2015).
Um fator considerado pelos treinadores para caracterizar um exercício de voleibol é a
preponderância técnica, tática ou estratégica, divisão com respaldo na literatura. Já que é um esporte
com alta carga de imprevisibilidade e consequente demanda por adaptação ao contexto, o treinamento
precisa formar o jogador para atuar nas três dimensões citadas (GRECO & CHAGAS, 1992; GALATTI et
al., 2017).
Outro ponto conveniente para extrair informações a respeito da caracterização de exercícios de
voleibol, mas pouco considerado no treinamento, é a observação da estrutura externa do jogo, que
nada mais é do que a sua divisão em sequências regulares de ações e como se organizam dentro do
mesmo. O mapeamento dessas regularidades permite descrever as subestruturas de jogo de modo a
constituir um modelo descritivo da dinâmica do voleibol ao diminuir o nível de complexidade do
fenômeno sem, entretanto, descaracterizá-lo (MORAES, 2009).
Dito isso, há motivos para se tentar vincular a classificação técnico-tática à lógica externa do
jogo para estruturar exercícios, mas três aspectos carecem de esclarecimentos: i) o que atribui caráter
técnico ou tático a um exercício, já que as definições presentes na literatura se referem a esportes
coletivos em geral, sem considerar que o voleibol não é um esporte de invasão; ii) que dados são
obtidos quando tal caráter é conjugado à estrutura externa do jogo para caracterizar exercícios; iii)
como esses dados podem ser compilados para orientar a prescrição sistematizada pelo técnico e
conscientiza-lo quanto às suas tendências de escolha.
Por não existirem estudos sistematizados que respondam satisfatoriamente às lacunas
apresentadas, associar modelos pregressos de fases/dinâmica do jogo com a definição mais lúcida
sobre as três dimensões do treinamento supera o status empirista de se considerar apenas a tríade
técnica-tática-estratégica na prescrição. Dispor esses dados de forma clara colabora para sanar a
atuação empiristas dos técnicos, cuja formação é geralmente baseada em experiência, observação e
interação com pares (CÔTÉ, 2006; CUSHION et al, 2010; RESENDE et al, 2014).
Isto posto, inicialmente apresenta-se breve revisão sobre as definições de técnica, tática e
estratégia no contexto dos jogos esportivos coletivos, bem como a respeito da compreensão da
estrutura externa do voleibol. Depois, apresenta-se a metodologia usada para propor meios para
elucidar as lacunas apresentadas e a contribuição teórica resultante dela. Finalmente, discute-se a
aplicabilidade, limites e potencialidades dos contributos teórico-metodológicos apresentados.
Objetivos do estudo
O objetivo desse estudo é definir um instrumento heurístico para caracterizar exercícios de
treinamento para o voleibol e fornecer dados orientadores para atuação sistemática do técnico.
Também são metas deste estudo caracterizar as esferas técnica, tática e estratégica para o esporte e
associá-las à estrutura externa do voleibol para comporem fatores que nortear o desenho de tarefas de
treinamento.
Referencial teórico e literatura
A etapa inicial da planificação do treinamento é a determinação das metas almejadas para a
equipe. Para os esportes coletivos, os dados fornecidos pelos relatórios de análise de jogos são
fundamentais para o estabelecer esse referencial, que determinará o plano estratégico e o modelo de
jogo. Esse elo entre estatísticas e planificação do treinamento é crucial para que sejam escolhidos os
conteúdos de treino de forma apropriada (PALAO & LÓPEZ-MARTÍNEZ, 2012; SARMENTO, BRADLEY
& TRAVASSOS, 2015).
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Apesar da diversidade de dados coletados em jogos, o uso dessas informações tem sido
direcionado para os resultados numéricos do jogo (placar) e/ou para orientar aspectos relativos à carga
de treinamento físico. Assim, o uso de dados para direcionar o trabalho técnico-tático ocorre em
menor grau, mesmo que seja comum a divisão das sessões de treinamento considerando a
diferenciação entre tais dimensões do conteúdo (PALAO & LÓPEZ-MARTÍNEZ, 2012).
As primeiras considerações teóricas a respeito da técnica e da tática as endossam como
componentes do rendimento esportivo. Entretanto, mesmo nas primeiras definições, destacou-se o
maior valor relativo dessas componentes nos esportes coletivos pela especificidade desses no que se
refere à constante mudança de contexto imposta aos atletas durante jogo (GRECO & CHAGAS, 1992).
Por isso, a organização dos procedimentos de ensino-aprendizagem do jogo pondera a proporção
entre as duas dimensões e as associam mais tarde à esfera estratégica para sistematizar tendências
metodológicas de ensino (GALATTI et al., 2017).
A estratégia é qualificada pela sua natureza prospectiva, isto é, caracteriza o processo de
instituição de princípios que balizam a gestão da ação no cenário de jogo (GALATTI et al., 2017). A
estratégia relaciona-se com a tática porque essa representa a adaptação instantânea daquela à
conformação do jogo durante a movimentação da bola. Assim, a tática representa o gerenciamento
cognitivo da conduta do jogador frente às dificuldades impostas pelo oponente e materializa a tomada
de decisão pela resposta motora. Tal resposta deve ser uma habilidade especializada a fim de se obter
o melhor resultado, da forma mais rápida, precisa e econômica, isto é, pela técnica do esporte (GRECO
& CHAGAS, 1992).
Alguns autores subdividem a tática conforme a abrangência de relações entre componentes de
um time visando determinado objetivo de jogo. A tática individual refere-se à conduta de um jogador
que, individualmente, interpreta o ambiente de jogo e reage propositalmente a ele por meio de
objetivo pessoal específico. A tática de grupo abrange a ação coordenada entre dois ou três jogadores
visando à continuidade de uma sequência de ações com o mesmo objetivo. A tática coletiva, enfim,
aborda a ação integrada entre três ou mais jogadores, com lastro em conformações de jogo prédefinidas. (GRECO & CHAGAS, 1992)
Embora essas noções relativas a diferentes níveis de interlocução entre jogadores revelem uma
compreensão analítica do jogo importante de ser transposta para o treinamento, é igualmente
importante a identificação de sequências recorrentes de subestruturas do jogo para delimitar os
objetivos de treinamento (PALAO & LÓPEZ-MARTÍNEZ, 2012). Todavia, técnicos costumam fazer
isolamentos de partes do jogo com intenção única de simular situações que podem ocorrer em
partidas posteriores (SARMENTO, BRADLEY & TRAVASSOS, 2015).
O isolamento de partes do jogo pode ir além das simulações ao se tomar por base as
sequências de ações que, juntas, consubstanciam configurações funcionais regulares denominadas
complexos de jogo. Esses complexos, formados por um conjunto de procedimentos técnicos-táticos,
representam elementos conceituais pertencentes aos modelos concebidos para clarificar a estrutura de
funcionamento do jogo de voleibol (MORAES, 2009; PALAO & LÓPEZ-MARTÍNEZ, 2012).
O jogo pode ser dividido nos complexos K0 (saque), KI (ações que ocorrem da recepção até a
finalização da primeira ação ofensiva), KII (ações que ocorrem após uma equipe defender-se de um
ataque), KIII (ações que ocorrem após uma equipe defender-se de um contra-ataque), KIV (ações
necessárias para iniciar uma nova jogada após a anterior ter sido neutralizada) e KV: ações a partir da
defesa de uma bola com baixo risco de pontuação (MORAES, 2009; HILENO & BUSCÀ, 2012).
Segundo Palao e López-Martínez (2012), a adequação no encadeamento entre ações técnicas
de cada complexo indica a eficácia desse. Assim, a análise do desempenho de um time deve ser feita
considerando-se também as fases do jogo. Devem ser confrontados com esses dados valores de
referência já estabelecidos.
Apesar das recomendações existentes e de a análise de jogos fornecer dados para planificação
do treinamento, estudos mostram que a informação advinda das estatísticas de jogo não
necessariamente se traduz em mais conhecimento para o técnico. Um dos motivos para que isso ocorra
é que os dados não são apresentados aos treinadores de forma a permitir compreensão mais intuitiva
de seus significados, o que dificulta a transposição dessas informações para a prática e incompatibiliza
análise de jogo e treinamento (SARMENTO, BRADLEY & TRAVASSOS, 2015).
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Além de tornar os dados mais intuitivos para os técnicos, é necessário aproximar os achados
acadêmicos à realidade deles, uma vez que é incomum que essa transferência ocorra, pincipalmente
porque esses resultados são divulgados em linguagem pouco acessível. A resolução dessas lacunas é
imprescindível para proporcionar a coerência entre as observações do treinador e os dados obtidos
pela análise do jogo com a implementação de sessões de treinos apropriadas (PALAO & LÓPEZMARTÍNEZ, 2012; SARMENTO, BRADLEY & TRAVASSOS, 2015).
Por fim, para que as inciativas discutidas de fato possam ser empregadas para impactar a
prática profissional de treinadores, não basta disponibilizar dados claros e acessíveis sobre os jogos. É
necessário também propor ferramentas igualmente factíveis para avaliar as tarefas propostas nas
sessões de treinamento, pois só assim haverá informações disponíveis para estimar o grau de
concordância entre análise de jogo, planificação do treinamento e a prática propriamente dita.
Materiais e métodos
Para propor a caracterização precisa das esferas técnica, tática e estratégica para o voleibol,
foram consultadas definições já compartilhadas no meio acadêmico. Pelo confrontamento com a
realidade do voleibol, foi feita uma contribuição teórica com o objetivo de tornar o significado dos
termos claro o suficiente para que os exercícios de uma sessão de treinamento pudessem ser
classificados a partir dela.
Para verificar a relação de correspondência unívoca entre as definições propostas e exercícios
já existentes, foram classificados 50 exercícios selecionados aleatoriamente do repositório da
Associação Americana de Técnicos de Voleibol. Assim, a precisão dos conceitos foi aferida pela
reciprocidade exclusiva entre a classificação do exercício em uma única categoria proposta.
A partir da mesma amostra, foram identificados os complexos de jogo aos quais os exercícios
se referiam para estabelecer a relação entre a estrutura externa do voleibol e a ênfase técnica, tática ou
estratégica identificada. Essa relação foi estabelecida por uma árvore de frequências, que também
representa um dispositivo intuitivo de apresentação de dados para imediata aplicação pelos técnicos.
Resultados
Após análise do significado de técnica, tática e estratégia para o treinamento, definiu-se que
cada conjunto de habilidades respectivamente relacionadas a uma dessas componentes é chamado de
domínio de conteúdo de treinamento do voleibol. O domínio tático, por variar em função da
quantidade de jogadores participantes e do vínculo que estabelecem entre si para dar sentido a uma
jogada, foi subdividido em individual, grupal ou coletivo, conforme descrições a seguir.
Domínio estratégico: permite ao atleta realizar, sem interferência do adversário, ações e formações
previstas no sistema de jogo definido;
Domínio tático coletivo: composto por situações-problema que atingem o maior grau de
semelhança com o jogo;
Domínio tático grupal: visa treinar a interação entre 2 a 5 jogadores que se coordenam para
continuar um encadeamento de situações coerente com a estrutura funcional do jogo;
Domínio tático individual: visa treinar a adaptação instantânea de um atleta para que, ao perceber
as condições de tempo e espaço de jogo, decida e execute o movimento mais adequado para
se atingir um objetivo;
Domínio técnico: visa refinar e automatizar ações motoras especializadas.
Como é possível perceber, cada domínio de conteúdo contempla características específicas, o
que implicará no treinamento de habilidades diferentes a depender do que se deseja enfatizar. Essa
diferenciação demanda do treinador a competência em selecionar estratégias condizentes, as quais
resultem também em exercícios eficazes. Esse processo pode ser facilitado por meio da associação
com o recorte de uma parte componente da estrutura externa do jogo.
Assim, na formulação de um exercício, propõe-se partir do complexo a ser treinado (ou
subconjunto de ações dele) e então associar o domínio de conteúdo que precisa ser desenvolvido.
Esses dois passos correspondem à especificação do que foi definido como atributos do conteúdo de
treinamento. As demais características dos exercícios poderão ser escolhidas ou analisadas a fim de
determinar a coerência com a determinação desses atributos.
A Figura I mostra como os dados da amostra se distribuem em função da associação entre um
determinado complexo de jogo, a forma de agrupamento entre as ações que o compõem e os
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domínios de conteúdo. As formas de agrupamento de ações representam maneiras de formar
subconjuntos compostos por ações em determinado complexo, que podem ser de fundamentos
isolados ou combinadas.
A figura mostra que, ao ser considerado todo o conjunto exercícios, apenas 18% refere-se ao
treinamento de KI, sendo que desses a maioria (88,9%) é de exercícios que trabalham um fundamento
isolado. Pode-se perceber ainda que 25% dos exercícios com foco em KI e que trabalham fundamentos
isolados referem-se ao domínio tático individual, o que representa 22,2% dos exercícios referentes a KI.
Se o repertório de exercícios analisados fosse de um técnico em particular, poder-se-ia inferir
que a proporção de trabalho em KI é moderada relativamente ao número de complexos que pode ser
trabalhado. Ademais, em relação a esse complexo, tal técnico preferiria sobretudo um trabalho com
fundamentos isolados e em domínio estratégico. Com essas informações, seria possível avaliar a
coerência entre sessões de treino e indicações feitas na planificação do treinamento.

Figura I: Árvore de frequências que associa o complexo KI aos domínios de conteúdo. (FI: frequência de ocorrência em
relação ao atributo de nível I; FII: frequência de ocorrência em relação ao atributo de nível II).

Discussão
A principal contribuição teórica deste trabalho é o estabelecimento do significado de domínios
de conteúdo para o treinamento de voleibol e proposição de um dispositivo de análise de treinamento
baseado na conjugação entre a estrutura externa do jogo e os domínios de conteúdo de treinamento.
Como se espera de uma contribuição teórica, as novas definições guardam correspondência com o
conhecimento já instituído, mas enfatizam especificidades do voleibol.
A árvore de frequências de atributos mostra-se como dispositivo ao mesmo tempo simples e
intuitivo, que descreve mais claramente e sistematicamente as propriedades dos exercícios. Esse fato
permite rever estratégias usadas pelos técnicos e forncece dados para orientar um tratamento
pedagógico do treinamento mais consciente, direcionado e, supostamente, mais eficiente. Assim, o
constructo apresentado evidencia sua aplicabilidade ao permitir tanto a análise das escolhas do
treinador como a concretização de suas intencionalidades nos exercícios propostos.
Além da confrontação entre relatórios de jogo, planificação e o que de fato ocorre nas sessões
de treinamento, ainda é possível considerar dados advindos da área de pesquisa. Por exemplo, é
sabido que o nível de eficácia de uma equipe no complexo KI guarda estreita correlação com o
rendimento do time. Na categoria masculina ganhadores apresentam essa eficiência em KI em torno de
70%, número que cai para algo próximo de 40% em KII (PALAO & LÓPEZ-MARTÍNEZ, 2012).
Se a árvore de frequências apresentada fosse reflexo do trabalho de um técnico, seria possível
aferir o grau de variabilidade de exercícios presentes em seu repertório e como se caracterizam. Se a
eficiência de KI é um fator decisivo para a vitória, questiona-se a suficiência de haver somente 18% de
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exercícios voltados para esse complexo. Ademais, não sendo composto por ação única, seria
interessante ter a maioria de exercícios compostos por fundamentos isolados para o complexo?
Associada com a frequência de uso de cada exercício, os dados da árvore de frequência
também forneceriam informações importantes sobre a prática do treinador. Se os exercícios
apresentados no exemplo considerado na Figura I fossem treinados com a mesma frequência, poderse-ia novamente supor certa incoerência com a literatura: se a eficiência de KI para vencedores deve
ser próxima de 70% (SARMENTO, BRADLEY & TRAVASSOS, 2015), o volume de treinamento para tal
complexo estaria de acordo com tal fato?
Face ao exposto, a árvore contribui para sistematização do conhecimento sobre a ação
rotineira, mas até então pouco investigada, da estruturação de exercícios de treinamento. Além de
suscitar nos treinadores a reflexão sobre a própria prática, permite que esses possam atuar com base
em evidências, o que contribui para preencher algumas lacunas presentes na formação dos treinadores.
Conclusão
O presente estudo, após delimitar o conceito e classificação os domínios de conteúdo para o
voleibol, definiu uma ferramenta para análise de exercícios de treinamento a partir da associação entre
a estrutura externa do jogo e tais domínios. A avaliação sistemática proposta constitui uma elaboração
semântico-conceitual, mas, para além disso, contribui com uma solução para ausência de
sistematização de conteúdos do voleibol e quebra o paradigma de atuação absolutamente empírica
dos treinadores ao fornecer um dispositivo para sua atuação mais racionalizada.
Os resultados apresentados representam o início dos empreendimentos para enriquecer o
processo de controle de variáveis do treinamento de voleibol. O esforço em determinar parâmetros
mais específicos para caracterização das tarefas de treinamento para o esporte a partir da estrutura
inicial aqui apresentada certamente colaborará para que a atuação dos treinadores seja baseada em
evidências.
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Resumo
O marketing esportivo é o processo de troca de produtos esportivos para a satisfação das necessidades
e desejos do seu público consumidor. É de suma importância para os profissionais da Educação Física
que atuam diretamente neste mercado, seja nas academias, escolas, clubes e outros espaços
destinados ao desenvolvimento esportivo. Nesse contexto, esse trabalho objetiva analisar a oferta das
disciplinas relacionadas ao marketing esportivo na formação inicial dos profissionais de Educação
Física. Para tanto, foram analisadas as matrizes curriculares dos cursos de graduação das Faculdades de
Educação Física Brasileiras que possuem conceito ≥ 4 pela CAPES em seus programas de pósgraduação no Brasil. A partir dos resultados obtidos compreende-se que não há ofertas suficientes de
conteúdos de marketing esportivo nas instituições estudadas. Essa realidade compromete a
competência dos futuros profissionais da Educação Física e sendo uma brecha em sua qualificação
para o mercado de trabalho.
Palavras-chave: Marketing Esportivo, Formação Acadêmica, Educação Física, Currículo Acadêmico.
Abstract
Sports marketing is the process of exchanging sports products to satisfy the needs and desires of your
consuming public. It is extremely important for Physical Education professionals who work directly in
this market, whether in gyms, schools, clubs and other spaces for sports development. In this context,
this work aims to analyze the offer of disciplines related to sports marketing in the initial training of
Physical Education professionals. To this end, the curricular matrices of the undergraduate courses of
the Brazilian Physical Education Faculties that have a ≥ 4 concept by CAPES in their graduate programs
in Brazil were analyzed. From the results obtained, it is understood that there are not enough offers of
sports marketing content in the institutions studied. This reality compromises the competence of future
Physical Education professionals and is a gap in their qualification for the job market.
Keywords: Sports Marketing, Academic Education, Physical Education, Academic Curriculum.
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A formação inicial em marketing esportivo em universidades brasileiras
Introdução
O esporte é um fenômeno muito estudado e que comprovadamente contribui positivamente para o
desenvolvimento socioeconômico e sociocultural de um país. (Azevêdo, 2009; Rocha e Bastos, 2011;
Silva, 2014; Souza e Cunha, 2020). Em relação a geração de emprego e renda no Brasil DaCosta (2006)
apresenta dados que demonstram que o esporte no Brasil movimenta 1,7% do PIB nacional e emprega
cerca de um milhão e meio de pessoas direta ou indiretamente (2,42% dos brasileiros). Esses dados
nos mostram que o esporte tem relevância para a economia do Brasil, além de gerar empregos em
áreas que estão indiretamente ligadas ao próprio esporte.
Com o aumento das pesquisas em marketing esportivo, entendendo cada vez mais conceitos como o
comportamento do consumidor e os patrocínios (Rocha e Bastos, 2011) é possível estimar que a
contribuição do esporte para o eixo socioeconômico nacional na atualidade seja ainda maior.
Compreende-se como marketing a satisfação de necessidades humanas e sociais com geração de lucro
(Kotler e Keller, 2019). A American Marketing Association complementa essa ideia como o processo de
criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para quem recebe, seja ele consumidor,
cliente, parceiros ou até mesmo a sociedade como um todo.
O marketing esportivo como aplicação do marketing ao contexto do esporte, oferta ao consumidor
esportivo aquilo que ele almeja consumir (Menezes e Mulatinho, 2011). Corroborando essa ideia,
Ghisleni e Cruz (2019) afirmam que o marketing esportivo é a aplicação dos processos de marketing a
produtos esportivos, indo além da ideia dos 4P’s (preço, praça, produto e promoção) e se
aproximando do marketing holístico (Kotler e Keller, 2019). Os produtos de marketing são: bens,
serviços, eventos, experiências, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e ideias
(Kotler e Keller, 2019).
Dada a importância do marketing esportivo e tendo em vista que essa área é discutida dentro dos
cursos de Educação Física, temos como problema de pesquisa o seguinte questionamento: os
programas de pós-graduação em Educação Física melhor avaliados no Brasil pela CAPES ofertam a
disciplinas para a formação inicial de seus estudantes?
Objetivo
O objetivo desta pesquisa foi analisar a oferta das disciplinas relacionadas ao Marketing Esportivo na
formação inicial dos profissionais de Educação Física por meio da análise das matrizes curriculares dos
cursos das Faculdades de Educação Física das Universidades com conceito 4, ou superior, em
programas de pós-graduação no Brasil, avaliados pela Capes. As disciplinas de Organização de Eventos
e Gestão de Instalações também serão analisadas com a finalidade de compreender a complementação
da formação em Marketing Esportivo.
Revisão de literatura
Os três pilares para um profissional competente são: conhecimento (saber o que), habilidade (saber
fazer) e atitude (saber ser). (Bomfim, 2012; Brandão e Guimarães, 2001; Fleury e Fleury, 2001; Souza,
2001). Essa tríade é norteada por outros comportamentos como: saber agir, mobilizar recursos, ser
comunicativo, saber aprender, engajar-se, comprometer-se, assumir responsabilidades e ter visão
estratégica (Fleury e Fleury, 2001). O marketing em geral leva em consideração todos esses
comportamentos para a plena realização de suas funções (Kotler e Keller, 2019).
Uma dessas funções é a geração de valor para os consumidores. Valor é um conceito central de
marketing, é a combinação de qualidade, serviço e preço (tríade de valor para o cliente) (Kotler e
Keller, 2019). A criação de valor é apoio para conhecer as expectativas dos clientes e por meio da
interação é possível proporcionar experiências e fortalecer os laços relacionais (Tavares e Bastos,
2019). No contexto esportivo a criação de valor é facilitada devido a identificação e o “amor a marca”
dos torcedores (Monteiro, Dias e Carvalho, 2019).
O objetivo das marcas esportivas é justamente fidelizar o público-alvo. A comunicação é crucial
para essa fidelização e no contexto esportivo “é um processo no qual os indivíduos e organizações
envolvidas em um ambiente esportivo geram significado a partir de interações com os outros.”
(Brinkmann e Júnior, 2019, p. 167). A comunicação com o cliente pode ser feita em massa ou direta,
segundo Kotler e Keller (2019) a comunicação em massa é realizada por meio de propagandas,
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promoção de vendas, eventos, experiências e relações-públicas. No marketing direto, ou seja, feita de
forma mais individualizada com o cliente, se destaca o marketing digital.
Os eventos esportivos fazem parte da comunicação em massa, surgem a partir de uma
necessidade de a sociedade expressar seus sentimentos uns com os outros (Menezes e Mulatinho,
2011). Dentro dessa afirmativa é possível conceber que os eventos esportivos se encaixam nessa lógica.
Nas últimas décadas, há interesses de diversos segmentos da sociedade na área dos eventos
esportivos, desde órgãos governamentais até instituições do meio esportivo e estudiosos da área
(Menezes e Mulatinho, 2011).
O evento esportivo é um produto do marketing esportivo. Nesse contexto, é preciso
compreender a organização dos eventos, a fim de proporcionar em sua gerência que os eventos
esportivos possam ser entretenimento ao público, ou seja, mais que somente a organização da
competição propriamente dita (Azevêdo, 2018). Para uma boa gerência dos eventos é preciso
compreender os espaços. O esporte ocorre em um espaço nas cidades que dentre sua prática
necessitam de instalações e equipamentos pertinentes. Os espaços urbanos são, sobretudo, locais de
convivência e interação, o que evidencia ainda mais a importância social deles (Menezes e Mulatinho,
2011).
Diante disso, as instalações esportivas são locais para vendas de produtos com possibilidade de
expandir mensagens publicitárias e propagandas que relacionam as marcas com o público-alvo
(Azevêdo, 2018). O marketing esportivo pode ser o responsável por promover também os espaços, as
instalações e equipamentos esportivos, dentro dos eventos esportivos. Essa é uma experiência que
explora o consumo no esporte e proporciona mais alternativas e conforto a quem frequenta ambientes
esportivos.
Diante de todo esse cenário, o marketing esportivo é uma das atribuições da Gestão do Esporte
(Rocha e Bastos, 2011), por esse motivo e por sua importância e relevância na prática do profissional
de Educação Física, torna-se importante compreender a sua presença ou não na formação inicial
desses profissionais. Vale ressaltar ainda que são escassos os estudos com foco na Gestão do Esporte
na formação inicial do profissional de Educação Física (Quinaud, Farias e Nascimento, 2018; Rodrigues
et. al, no prelo).
Materiais e métodos
Essa pesquisa considera as classificações determinadas por Vergara (2016) que qualifica a metodologia
científica em relação aos fins e aos meios. Quanto aos fins trata-se de uma pesquisa descritiva, pois,
destina-se a analisar o currículo de formação das Faculdades e Escolas de Educação Física das
Universidades com conceito 4, ou superior, em programas de pós-graduação no Brasil, avaliados pela
Capes. Quanto aos meios, é uma pesquisa documental, visto que se caracteriza por se desenvolver em
material acessível ao público em geral, (Vergara, 2016).
Como critério de inclusão foram utilizados 48 cursos de Educação Física das Universidades com
conceito 4, ou superior, em programas de pós-graduação em Educação Física no Brasil, avaliados pela
Capes. Para a realização desse estudo foram observadas as matrizes curriculares dos cursos de
licenciatura (24 cursos) e bacharelado (24 cursos).
Compuseram esse estudo as seguintes universidades: Universidade Católica de Brasília (UCB),
Universidade de Brasília (UnB), Universidade de Pernambuco (UPE), Universidade de São Paulo (USP),
Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC), Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ),
Universidade de Campinas (UNICAMP), Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de
Maringá (UEM), Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), Universidade Federal da Paraíba (UFPB),
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJV), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade
Federal de Pelotas (UFPEL), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade Federal de Viçosa (UFV),
Universidade Federal do Espirito Santo (UFES), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Metodista Piracicabana (UNIMEP), Universidade
Pitágoras Unopar (UNOPAR), Universidade São Judas Tadeu (USJT). As pesquisas das matrizes curriculares
nos sites de cada instituição ocorreram no mês de abril de 2020.
Resultados
Os resultados dessa pesquisa estão dispostos em dois gráficos que dispõem os valores percentuais de
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incidência das disciplinas, tanto de marketing esportivo (Gráfico 1), quanto de organização de eventos
e/ou gestão de instalações (Gráfico 2). Em cada gráfico também foi colocado uma coluna da não
incidência de disciplinas.
As instituições encontradas que oferecem disciplinas de marketing esportivo de forma obrigatória no
bacharelado são: USP, UFV, UNIMEP, UNOPAR UERJ e UDESC. Já de forma optativa, UnB e UERJ. Na
licenciatura as instituições com disciplinas obrigatórias de marketing esportivo foi apenas a UERJ e
optativa a UnB. Contudo, a disciplina da UnB não oferece turmas disponíveis, nem para bacharelado
nem para licenciatura.
Foram analisados também as disciplinas de organização de eventos e/ou gestão de instalações como
forma de complementação aos estudos do marketing esportivo. Os resultados foram para o
bacharelado de forma obrigatória mostram as instituições: UnB, UDESC, UFSC, UFSM e UNIMEP. Já de
forma optativa, UnB, UPE, USP e UFPEL. Na licenciatura as instituições com essas disciplinas de forma
obrigatória foram as instituições: UDESC, UFJV, UFSC, UFSM e UNIMEP, já de forma optativa, UnB e
UDESC.
Gráfico 01: Incidência em termos percentuais de disciplinas relacionadas a Marketing Esportivo,
nos cursos de Educação Física de forma obrigatória e optativa em licenciatura e bacharelado.

Gráfico 02: Incidência em termos percentuais de disciplinas relacionadas a Organização de
Eventos e/ou Gestão de Instalações, respectivamente nos cursos de Educação Física de forma
obrigatória e optativa em licenciatura e bacharelado
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Discussão
Os resultados encontrados mostram que 25% (6 de 24) é o número máximo de cursos que ofertam
disciplinas de marketing esportivo e/ou organizações de eventos e/ou gestão de instalações, seja no
bacharelado ou licenciatura, de forma obrigatória ou optativa. Nesse contexto, não é perceptível que
os estudantes obtenham o conhecimento, a habilidade e a atitude necessárias para atuarem no
mercado de trabalho na maioria das instituições que fizeram parte dessa pesquisa, totalizando 75%. O
déficit basicamente na componente conhecimento exposto nas matrizes curriculares comprometem a
competência profissional dos profissionais de Educação Física, essa hipótese vai ao encontro de outros
estudos relacionados à Gestão do Esporte (Azevêdo, 2008; Mazzei, Amaya e Bastos, 2013; Quinaud,
Farias e Nascimento, 2018; Rodrigues et.al, no prelo).
Essa ideia repercute no cenário da gestão esportiva, pois, para que o esporte e os ambientes que
trabalham com exercício físico prosperem e sejam perenes, é preciso que pratiquem uma
administração profissional em seus processos (Azevêdo, 2009). Ter uma gestão profissional significa
atender as demandas do público-alvo minimizando os riscos e potencializando as oportunidades para
as organizações (Azevêdo, 2009; Kotler e Keller, 2019).
Outra questão observada é há variação de nomenclaturas das disciplinas ofertadas o que gera dúvidas
quanto aos conteúdos que são trabalhados. São encontradas disciplinas de marketing que falam desse
tema no esporte e na Educação Física. O marketing esportivo pode ser tratado diferentemente do
marketing na educação física, pois são fenômenos e públicos diferentes. O marketing esportivo trata
puramente do esporte, já no contexto da Educação Física, o lazer e a escola assim como o próprio
esporte podem ser temas de investigação.
Portanto, se o mercado de trabalho exige cada vez mais uma gestão profissional nas organizações, é
necessário que o seu quadro de funcionários seja composto pelos profissionais mais competentes
disponíveis no mercado. No entanto, as organizações de formação inicial, como a Instituições de
Ensino Superior, que não ofertam essa formação deixam uma lacuna na formação do futuro profissional
da Educação Física.
Considerações Finais
As universidades observadas nesse estudo oferecem poucas disciplinas acerca do tema. Essa realidade
pode causar um deficit na tríade da competência profissional (conhecimento, habilidade e atitude),
visto que é na graduação que o profissional se prepara para atuar no mercado de trabalho. Sem os
componentes que o tornam competente sua atuação será prejudicada.
É essencial que os futuros profissionais de Educação Física tenham contato de forma específica aos
conceitos de marketing esportivo durante a graduação. São esses conceitos que vão fazer que os
eventos e as instalações esportivas sejam bem geridos levando entretimento ao público e não só a
competição propriamente dita.
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A Gestão Municipal do Desporto e o impacto da promoção da Atividade Física para
idosos
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Resumo
O sedentarismo é um problema que está associado às sociedades modernas, pelo que é necessária a
criação de programas de incentivo à prática de atividade física (AF) regular pelos municípios. Esses
programas são denominados de programas municipais de atividade física (PMAF), e devem ser
responsáveis pela promoção da AF para todos os grupos etários, nomeadamente para a terceira idade.
O objetivo deste estudo é compreender como a Gestão Municipal responde às necessidades da
população idosa através dos PMAF. Foram aplicados questionários para recolha de dados
sociodemográficos, estado de saúde, composição corporal, prática habitual de AF, e testes de aptidão
física e funcional. Foram ainda recolhidos dados sobre o investimento financeiro das câmaras
municipais pertencentes ao estudo, destinados a polução idosa. Os resultados revelaram que as
pessoas idosas participantes nos PMAF tiveram melhores índices de aptidão física e funcional e saúde
comparados às pessoas idosas que não participavam nos programas. O investimento financeiro dos
municípios nos PMAF, não apresenta um impacto direto na saúde dos idosos nem na composição
corporal, mas, influencia os níveis de aptidão física e funcional. Conclui-se que a Gestão Municipal dos
municípios estudados conseguiu responder às necessidades da população idosa, causando um
impacto positivo através dos PMAF.
Palavras-Chave: Municípios, Programas Municipais, Saúde, População Idosa.
Abstract
Sedentary lifestyle is a problem that is associated with modern societies, so it is necessary to create
programs to encourage regular physical activity (PA) by the municipalities. These programs are called
municipal physical activity programs (PMAF), and should be responsible for promoting PA for all age
groups, particularly for the elderly. The aim of this study is to understand how Municipal Management
responds to the needs of the elderly population through the PMAF. Questionnaires were applied to
collect sociodemographic data, health status, body composition, usual PA practice, and physical and
functional fitness tests. Data were also collected on the financial investment of the city councils
belonging to the study, intended for elderly pollution. The results revealed that older people
participating in the PMAF had better rates of physical and functional fitness and health compared to
older people who did not participate in the programs. The financial investment of municipalities in the
PMAF, does not have a direct impact on the health of the elderly or on body composition, but it does
influence the levels of physical and functional fitness. It is concluded that the Municipal Management of
the studied cities managed to respond to the needs of the elderly population, causing a positive impact
through the PMAF.
Key words: Municipalities, Municipal Programs, Cheers, Elderly population.
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A Gestão Municipal do Desporto e o impacto da promoção da Atividade Física para idosos
Introdução
Os municípios têm como principal objetivo colaborar e contribuir para o desenvolvimento do
desporto a nível local, assegurando assim a criação de um vasto leque de atividades desportivas para
todos os grupos etários (Fernandes, 2009).
Atualmente, são inquestionáveis as vantagens da prática regular de atividade física (AF) para a
saúde em termos gerais (Medroa, 2018). No que diz respeito à população idosa, existe a necessidade
de desenvolver ferramentas e estratégias para gerir com eficácia os assuntos relacionados com a
longevidade, assumindo à prática de AF uma grande importância.
Um dos principais objetivos dos municípios prende-se com a promoção de PMAF para todos os
escalões etários, especialmente para a terceira idade (Rosa, 2012).
O envolvimento dos municípios no desporto tem aumentado cada vez mais, refletindo-se, no seu
orçamento municipal um aumento dos investimentos em infraestruturas desportivas e um maior apoio e
promoção de atividades desportivas (Fernandes, 2009), sendo estes considerados como os principais
investidores nos PMAF.
Objetivos do estudo
O objetivo geral deste estudo é caracterizar a Gestão Municipal relacionando-a com a promoção
da AF para pessoas idosas, contudo, pretendeu-se ainda caracterizar os PMAF para as pessoas idosas
dos municípios de Évora, Arraiolos, Estremoz, Reguengos de Monsaraz e Viana do Alentejo;
caracterizar os indicadores de composição corporal, aptidão física e funcional e saúde em
participantes e não participantes nos PMAF; comparar os diversos indicadores entre municípios que
desenvolvem PMAF de forma a quantificar os potenciais impactos da promoção municipal da AF na
população idosa; e, analisar os indicadores de composição corporal, aptidão física e funcional e saúde
nos participantes dos PMAF em função da dotação financeira atribuída pelos municípios.
Referencial teórico de literatura
▪ Gestão Municipal
Os municípios são os principais responsáveis pela promoção do desporto ao nível local, e como
tal devem criar estratégias para o aumento das condições para a prática desportiva a todos os escalões
etários. São considerados os principais impulsionadores do desenvolvimento do desporto de futuro
(Joaquim, 2009).
Para que todos estes objetivos sejam cumprindos de forma rigorosa é necessário a
implementação de políticas públicas. Estas visam organizar a sociedade desportiva, sendo
conseideradas por todas as decisões e medidas adotadas e posteriormente aplicadas pelos municípios.
Cada município deve definir e aplicar a política pública desportiva que melhor se enquadra à sua
realidade, de modo a responder às carências sociais, enconómicas, culturais e desportivas dos seus
municípes (Silva, 2015).
▪ Atividade Física
Atualmente, são inquestionáveis as vantagens da prática regular de AF para a saúde em termos
gerais (Medroa, 2018). No que diz respeito à população idosa, existe a necessidade de desenvolver
ferramentas e estratégias para gerir com eficácia os assuntos relacionados com a longevidade,
assumindo à prática de AF uma grande importância.
Um dos principais objetivos dos municípios prende-se com a promoção de PMAF para todos os
escalões etários, especialmente para a terceira idade, de modo a melhorar a sua qualidade de vida.
Estes visam a melhoria das capacidades físicas, emocionais e psicológicas, e devem ter em
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consideração os objetivos e necessidades da população, é essencial efetuar uma análise estruturada
das caracteristicas a quem se vai dirigir, bem como, os seus interesses (Rosa, 2012).
Para que este tipo de programas seja de fácil acesso e que todos possam usufruir devem ser
isentos de custos (Custódio, 2011).
Materiais e Métodos
Trata-se de um estudo de carácter transversal, constituído por 351 idosos da região do Alentejo,
mais específicamente dos municípios de Évora, Arraiolos, Estremoz, Reguengos de Monsaraz e Viana
do Alentejo. Os critérios de inclusão foram além da idade mínima (≥65 anos) e ausência de
comprometimento cognitivo grave. Os critérios de exclusão englobaram todos os participantes que
tinham dados em falta. Os instrumentos utilizados foram
Questionário para Caracterização Sociodemográfica e Condições de Saúde, IPAQ (International
Physical Activity Questionnaire, Bateria de testes Fullerton Advanced Balance Scale (FAB), Composite
Physical Funtion (CPF), Escala de Depressão Geriátrica (GDS 15), Falls Efficacy Scale – International
(FES-I), Composição Corporal e Bateria de testes Senior Fitness Tests.
Resultados
Tabela 1 – Variáveis do estudo

Como podemos verificar em praticamente todas as variáveis os participantes dos PMAF
apresentam melhores resultados, e em grande parte com diferenças significativas.
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Relativamente À dotação financeira esta não parece ter um efeito direto nas componentes de
saúde, aptidão física e funcional e composição corporal.
Discussão
Os municípios os principais promotores de AF para as pessoas idosas, e, como tal, através da
sua Gestão Municipal devem estabelecer objetivos políticos de modo a criarem condições para a
prática desportiva, nomeadamente para a terceira idade.
Uma das formas de promover a AF para as pessoas idosas concretizou-se através da elaboração
de uma política desportiva municipal pela gestão dos municípios, resultando na implementação de
PMAF.
Conclusões
Reconhecemos que a Gestão Municipal dos cinco municípios em estudo conseguia, através da
disponibilização de PMAF, influenciar positivamente o estado de saúde, de composição corporal e
aptidão física e funcional da população idosa que participa regularmente nestas atividades, revelando
estes munícipes melhores índices nestes indicadores que os munícipes que não participam. É
importante continuar a desenvolver ferramentas e estratégias para gerir com eficácia os assuntos
relacionados com a longevidade e é indispensável implementá-las para que se estimule a procura e a
adesão das pessoas idosas à AF.
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Pôsteres
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Resumo
Introdução – O índice de massa corporal (IMC) e o volume de oxigênio máximo (VO 2 Máx) são
indicadores utilizados para avaliação do estado físico relacionado a obesidade, e para avaliação do
condicionamento e controle da intensidade, respectivamente, e ambos tem associação direta com o
perfil de saúde do avaliado. Objetivos – O objetivo do presente estudo é avaliar e comparar o perfil
dos valores de IMC e VO2 Máx de praticantes da modalidade Crossfit® (GCF) e de praticantes de
atividades físicas não-orientadas aleatórias (GC). Materiais e Métodos – Trinta e nove participantes
divididos entre GCF (n = 20, idade 20,4 ± 6,4; estatura(m) 1,6 ± 0,1; massa corporal(kg) 69,35±11,63) e
GC (n = 19, idade 29,4 ± 8,2; estatura(m) 1,71 ± 0,1; massa corporal(kg) 76,3 ± 16,84) foram
classificados quanto ao nível de atividade física utilizando a versão curta do questionário IPAQ e
avaliados por meio do IMC e do VO2 Máx obtidos por meio de dados antropométricos. Resultados e
Discussão – Os resultados sugerem que praticantes de Crossfit® possuem menores valores de IMC e
maiores valores de VO2 Máx quando comparados ao GC (IMC, GCF 23,7 ± 1,84; GC 26,4 ± 3,76; p =
0,009; VO2 Máx, GCF 44,24 ± 5,09; GC 34,26 ± 6,63; p < 0,001). Conclusão – Os praticantes de Crossfit®
apresentaram menor IMC e maior VO 2 Máx comparados ao grupo de praticantes de atividades físicas
não-orientadas aleatória.
Palavras-chave: Fisiologia, VO2, IPAQ, Capacidade cardiovascular, Metabolismo.
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Resumo
Introdução – O Distrito Federal possui, proporcionalmente, a população que mais pratica exercício
físico entre as capitais do Brasil. Tal contexto, tem contribuído para a expansão da oferta de
empreendimentos voltados para o setor fitness. Neste cenário, se apresenta como protagonista o
Profissional de Educação Física e suas possibilidades de atuação neste mercado, trazendo à tona
questões ligadas a empregabilidade. Nesse viés, a inserção no mercado desse profissional é sempre
tema de reflexões, tornando-se essencial, no panorama da formação, analisar se este setor emergente e
consolidado tem absorvido e oportunizado os profissionais de Educação Física no DF. Objetivos –
Analisar a inserção inicial do Profissional de Educação Física no mercado de trabalho do DF. Materiais
e Métodos – A amostra foi composta por 61 egressos do curso de graduação em Educação Física de
um Centro Universitário privado do Distrito Federal, formados entre 2013 e 2018. Realizou-se um
estudo descritivo, através da análise das respostas de um formulário criado no Google Forms, contendo
12 questões objetivas de múltipla escolha, enviado por email e WhatsApp para os voluntários
participantes. As respostas foram analisadas através de percentis, utilizando-se o software Excel 2013.
Resultados e Discussão – Os resultados demonstram que 88,5% dos participantes realizaram estágio
remunerado na área de interesse durante a graduação, sendo 82% em academias e 18% em outros
setores, destacando-se as escolas de esportes e escolas. Além disso, observou-se que 72,1%
conseguiram seu primeiro emprego na área imediatamente após a formação em Educação Física, 6,6%
em até três meses após, 13,1% em até seis meses após e 6,6% não conseguiram emprego na área.
Conclusão – Conclui-se que o amplo mercado da Educação Física absorve a maioria dos profissionais
após sua formação superior, porém, são necessárias mudanças na cultura da oferta do curso de
Educação Física para a valorização do profissional. As IES necessitam de reflexão na formação da sua
matriz curricular e na proposta de educação continuada, na preparação dos docentes quanto ao
entendimento do mercado e fomento à inovação frente ao modelo de ensino atual, com o objetivo de
aprofundamento nos conhecimentos e autonomia aos estudantes.
Palavras-chave: Mercado de trabalho, Atuação profissional, Educação Física, Bacharelado, Licenciatura.
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Egressos do curso de graduação em Educação Física de uma instituição de ensino
superior particular do DF: estudo sobre a média e satisfação salarial no mercado de
trabalho
Temática: Formação Acadêmica e Atuação Profissional – Pôster
Erika Carvalho de Sousa
Vivian de Oliveira
Ernesto Luis Hernández Jova
Manoel Benício Teixeira Ribeiro
Sérgio da Cunha Neves Junior
Sérgio Avelino da Silva
sergio.avelino@iesb.br
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Resumo
Introdução – Vivemos em um contexto de rápida evolução tecnológica, de elevada integração entre
corporações, bem como do acirramento da concorrência pelos mercados. Desta forma, há que se
encarar o desafio de transformar o modelo educacional para criar uma perspectiva e novas
oportunidades para os indivíduos, pautada na qualificação. Este novo cenário social justifica a
relevância de estudos sobre a formação profissional dos egressos dos cursos de graduação de
instituições de ensino superior (IES), posto que o mercado e a sociedade demandam profissionais com
perfis adequados a uma nova sistemática produtiva. Objetivos – Analisar a média e a satisfação salarial
de egressos do curso de graduação em Educação Física no mercado de trabalho de atuação
profissional. Materiais e Métodos – A amostra foi composta por 61 egressos do curso de graduação em
Educação Física de um Centro Universitário privado do Distrito Federal, formados entre 2013 e 2018.
Realizou-se um estudo descritivo, através da análise das respostas de um formulário criado no Google
Forms, contendo 12 questões objetivas de múltipla escolha, enviado por email e WhatsApp para os
voluntários participantes. As respostas foram analisadas através de percentis, utilizando-se o software
Excel 2013. Resultados e Discussão – De acordo com os resultados do presente estudo, durante o
curso de graduação em Educação Física, dos estudantes que realizaram estágio em diferentes áreas de
atuação profissional, 63,9% tinham uma média salarial de R$ 600,00 a R$ 1.000,00, e 36,1% tinham
média salarial de até R$ 600,00. Após a diplomação, a renda média aumentou para R$ 1.000,00 a R$
3.000,00 (41%), R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 (26,2%), R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00 (21,3%) ou acima de R$
10.000,00 (1,7%), e 9,8% falaram estar desempregados. Além disso, 8,2% dos egressos do curso de
Educação Física estão muito satisfeitos, 60,7% estão satisfeitos, 21,3% estão pouco satisfeitos e 11,5%
estão nada satisfeitos com o salário atual. Conclusão – Conclui-se que a formação no curso superior em
Educação Física aumentou a renda financeira dos egressos em até 10 vezes mais do que durante a
graduação. Destaca-se também que a maioria dos Profissionais de Educação Física do presente estudo
estão satisfeitos com o salário atualmente recebidos.
Palavras-chave: Média salarial, Mercado de trabalho, Egressos, Educação Física.
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Efeitos do tempo de contração isométrica prévia sobre o desempenho
neuromuscular de judocas: uma investigação preliminar
Temática: Treinamento Desportivo – Pôster
David Gomes do Nascimento
Rafael Montanha Nugoli
Matheus Reis
Leonardo da Costa Pereira
Renato André Sousa da Silva
renato.silva@unieuro.edu.br
Centro Universitário UNIEURO, Águas Claras/DF, Brasil.

Resumo
Introdução – Protocolos que induzem a Potencialização Pós Ativação (PPA) têm sido investigados a fim
de esclarecer seus possíveis efeitos ergogênicos sobre o desempenho de lutadores. Objetivo – Analisar
os efeitos de 3 diferentes tempos de contração voluntária isométrica prévia (CVIP) sobre a potência e
resistência muscular de judocas. Materiais e Métodos – Quatro judocas voluntários, sendo 2♂ e 2♀ (22 ±
1,2 e 21,5 ± 1,5 anos; 172,2 ± 8,7 e 163,5 ± 4,5 cm; 78,1 ± 7,5 e 51,9 ± 2,1 kg; 26,3 ± 0,2 e 19,5 ± 1 kg/m2,
30 ± 10 e 24 ± 6 N força de membros inferiores; 3,5 ± 0,6 e 3,0 ± 0,4 anos/prática; respectivamente)
foram submetidos intervaladamente (≥ 48 horas e ≤ 5 dias) a uma sessão de familiarização, uma sessão
de controle e mais três experimentais. Excetuando-se a primeira sessão, as demais foram precedidas
por aquecimento à 60-70% da FCMÁX, englobando exercícios de rolamentos, corridas e as técnicas de
Yoko Ukemi, Uchi komi, Komikata, em múltiplas séries, durante ~ 08 min. Em seguida, e excluindo a
condição controle (CC), eles realizaram o protocolo condicionante de CVIP com 3 (C3 – curtíssimo), 5
(C5 – curto) e 10 (C10 – breve) seg de duração; por meio da técnica de Ippon Seio Nague. Logo após,
repousaram por 10 min para então empreenderem o Sargent Jump Test [(potência: altura máxima
alcançada (AMA) entre 3 saltos verticais máximos, com descanso passivo de 3 min inter-saltos) e,
também, sua versão adaptada para análise da resistência (saltos contínuos ≥ a 80% da AMA por até 45
seg)]. Os dados foram coletados digitalmente com a câmera Nikkon® D7000 equipada com lente 18-55
mm (1:3.5-5.6 G), à distância de 6 m do voluntário no plano sagital, e analisados por meio do software
Kinovea®. A altura do salto foi somada a estatura individual para composição dos scores de
desempenho. Resultados e Discussão – Agrupadamente foi demonstrado que C5 promoveu um ↑
médio de 9,3 cm na AMA no salto vertical (CC= 239,6 ± 13,9; C3= 269,2 ± 9,5; C5= 278,5 ±17,4; C10=
272,2 ± 14,3). Já a condição C3 (37±2 rep) foi a que induziu maior ↑ (29,7%) no número de saltos
comparativamente à CC (26±5 rep). Conclusão – Os achados são preliminares e carecem de verificação
com uma amostra maior, no entanto, os resultados são promissores acerca da efetividade dos
protocolos testados para induzir PPA. Assim sendo, parece que potência é mais respondente a
estímulos de CVIP a tempos curtos, enquanto a resistência a tempos curtíssimos.
Palavras-chave: Potencialização pós-ativação, Contração isométrica, Judô.
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Percepção de qualidade de vida de idosos hipertensos do Distrito Federal
praticantes e não praticantes de exercício físico: estudo piloto
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
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Resumo
Introdução – De acordo com dados do IBGE, atualmente, a população no Distrito Federal (DF) é de
aproximadamente 3 milhões de pessoas, sendo 10,30% idosos. Em 2060, estima-se que a população de
idosos no DF será de 32,78%. O processo de envelhecimento leva a uma série de modificações
fisiológicas sobre o corpo dos idosos, dentre elas, a diminuição nas capacidades de condução dos
impulsos nervosos dos sistemas visual, vestibular e somatosensorial, que associadas às modificações
músculoesqueléticas, como diminuição da massa, força e velocidade de contração muscular, além de
interferir negativamente no controle postural e equilíbrio dos idosos. O estilo de vida sedentário e os
maus hábitos alimentares associados à rotina estressante contribuem para o aumento da incidência de
doenças metabólicas como a hipertensão arterial sistêmica (HAS). Como consequência dessas
mudanças, ocorre também a diminuição da percepção da qualidade de vida nessa população. Dentre
as medidas não farmacológicas para tratamento e prevenção da hipertensão arterial e da diminuição da
qualidade de vida, está a prática regular de exercício físico. Objetivos – Comparar a percepção da
qualidade de vida de idosos com hipertensão arterial diagnosticada, praticantes e não praticantes de
exercício físico. Materiais e Métodos – A amostra foi composta por 29 idosos (13 praticantes de
exercício – GP e 16 não praticantes – GNP), com idade média de 67,2±7,7 anos, residentes no DF e
diagnosticados com hipertensão arterial. Foi utilizado um questionário de dados demográficos para
caracterização da amostra e o WHOQOL-Bref para análise da qualidade de vida. As variáveis
categóricas foram expressas em frequência absoluta e as numéricas em média e desvio padrão. A
comparação entre grupos foi efetuada utilizando o teste Qui-quadrado e o teste U de Mann-Whitney. O
nível de significância adotado foi de p< 0,05. Resultados e Discussão – Não foi encontrada diferença
estatisticamente significante entre a qualidade de vida de idosos hipertensos praticantes (GP) e não
praticantes (GNP) de exercício físico. A saber, a maioria dos participantes reportou que sua qualidade
de vida era boa (p=0,374) e que estava satisfeito com sua saúde (p=0,188). Ademais, não foi
encontrada associação da prática de exercício físico com os domínios físico ( p=0,166), psicológico
(p=0,825), relações sociais (p=0,243) e meio ambiente ( p=0,467) da qualidade de vida. Conclusão – A
prática regular de exercício físico não foi associada a uma melhor percepção da qualidade de vida dos
idosos hipertensos.
Palavras-chave: Idosos, Hipertensão arterial, Vida ativa, Qualidade de vida.
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Uso de Metodologia Ativa como Alternativa para o Ensino Semipresencial
Temática: Formação Acadêmica e Atuação Profissional – Pôster
Wanderley Rodrigues Souto1
Alexandre Lima de Araújo Ribeiro2
Sacha Clael1,2
sachaclael@hotmail.com
1 Instituto de Pesquisa e Educação Mauá, Brasília/DF, Brasil.
2 Universidade de Brasília, Faculdade de Educação Física, Brasília/DF, Brasil.

Resumo
Introdução – O uso da metodologia ativa na formação presencial do profissional de educação física é
uma prática constante. Porém, o curso de educação física atualmente tem sido ofertado, por algumas
instituições de ensino superior, também na modalidade semipresencial, onde os estudantes possuem
encontros quinzenais ou mensais. Isto tem gerado discussões a respeito da qualidade da formação dos
profissionais, uma vez que a modalidade semipresencial, por vezes, é percebida como sendo de baixa
qualidade e com prejuízo para fixação de conteúdo. No entanto, estes pontos não dependem apenas
da modalidade em que o curso é ofertado, e outros fatores como o professor, o aluno e as técnicas de
ensino-aprendizagem (e. g. metodologia ativa), também devem fazer parte dessa equação. Objetivo –
Analisar se o uso de metodologias ativas tem diferentes efeitos na fixação de conteúdos da disciplina
de Metodologia do Basquetebol ministrada na modalidade presencial e semipresencial. Materiais e
Métodos – Os alunos regularmente matriculados no Instituto Mauá de Pesquisa e Educação, do polo
situado no Gama, Distrito Federal, foram divididos nos grupos de modalidade presencial (n = 28; Idade
21,93 ± 3,46; 21 homens e 7 mulheres) e modalidade semipresencial (n = 15; Idade 30,13 ± 8,83; 6
homens e 9 mulheres), totalizando 43 participantes. Eles tiveram o seu conhecimento sobre a disciplina
de Metodologia do Basquetebol testado antes e depois de cursada a disciplina. Para testar este
conhecimento foi utilizado um questionário com 15 questões fechadas. Resultados e Discussão – Os
alunos da modalidade semipresencial tiveram um aumento significativo ( ρ < 0,001) na média de
acertos (Pré = 6,20 ± 2,04; Pós = 12,87 ± 1,72; ∆ 6,67), quando comparados aos alunos da modalidade
presencial (Pré = 5,29 ± 2,27; Pós = 9,71± 2,19; ∆ 4,42). Conclusão – O uso de metodologias ativas na
formação semipresencial de profissionais de educação física contribui de forma mais significativa para
fixação do conteúdo quando comparada ao seu uso na formação presencial destes profissionais.
Palavras-chave: EAD, Basquetebol, Graduação, Semipresencial, Educação.
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Motivos que levam moradores do Distrito Federal a não praticarem exercícios
físicos em academias: resultados preliminares
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
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Resumo
Introdução – Apesar do expressivo aumento de academias de ginástica no Brasil a partir da década de
80, estudos demonstram que a manutenção de alunos nos programas de exercício físico em academia é
baixa. A maior parte dos trabalhos publicados sobre a temática relacionam-se aos motivos do
abandono da prática. Porém, ao se conhecer os motivos que justificam o afastamento destes grupos de
indivíduos das academias, pode-se compreender melhor suas necessidades, assim como planejar
estratégias específicas para o atendimento orientado a esse nicho do mercado do exercício físico e
saúde. Objetivo – Identificar os motivos que levam praticantes e não praticantes de exercícios físicos
do Distrito Federal a não procurarem uma academia para se exercitarem. Materiais e Métodos – A
amostra foi composta por 74 moradores de diferentes locais do Distrito Federal, de ambos os sexos (31
homens e 43 mulheres), com idades entre 18 e 71 anos, praticantes (n=51) e não praticantes (n=23) de
exercício físico, e que não frequentam academias. Realizou-se um estudo descritivo, através da análise
das respostas de um questionário contendo questões para caracterização da amostra e questões para
análise das variáveis do estudo, criado através do Google Forms e enviado por email e WhatsApp para
os voluntários participantes. As respostas foram analisadas através de percentis, utilizando-se o
software Excel® 2013. Resultados e Discussão – De acordo com os resultados do presente estudo, entre
os praticantes de exercício que não frequentam academias, os principais motivos entre as mulheres
foram: não gostar do ambiente (58%), seguido de outros motivos (12,9%) e falta de tempo (9,68%).
Entre os homens, foram: não gostar do ambiente (45%), seguido de questões financeiras (30%) e falta
de tempo (20%). Das pessoas que não praticam exercícios e não frequentam academias, entre as
mulheres foram: indisposição (58,3%), seguido de falta de tempo (25%) e questões financeiras (25%).
Entre os homens, os principais motivos foram: a falta de tempo (63%), seguido de indisposição (36,3%)
e não gostar do ambiente (18,1%). Conclusão – Conclui-se que o principal motivo de pessoas
praticantes não frequentarem academias para se exercitar é por não gostarem do ambiente. Já pessoas
não praticantes, não procuram academias por falta de tempo (homens) ou indisposição (mulheres).
Palavras-chave: Academia, Motivos, Exercício Físico, Atividade Física.
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Situações de conflitos no ambiente escolar: um olhar a partir do professor de
Educação Física
Temática: Formação Acadêmica e Atuação Profissional – Pôster
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Resumo
Introdução – Conflitos estão presentes em todas as relações humanas. Eles surgem de ideias, opiniões
divergentes ou modos diferentes de interpretar algum fato. Se conduzidos de maneira eficaz, podem
auxiliar no amadurecimento, crescimento pessoal e social. O ambiente escolar é um local em que as
diferenças entre as pessoas, sejam de ordem familiar, cultural, étnica, religiosa, manifestam-se
abertamente, contudo, não se pode ignorar que neste ambiente surgem diferenças de toda natureza,
manifestando-se muitas vezes no formato de conflitos. No contexto da Educação Física escolar, as
práticas coletivas, em geral, estimulam os estudantes a desenvolverem o respeito, diálogo,
solidariedade e a convivência em grupo. É importante, os professores realizarem intervenções e
estímulos às discussões sobre o tema com o objetivo de desenvolver a cidadania, uma vez que o
conflito também é uma oportunidade de ruptura do que está constituído para que se construa algo
novo. O professor precisa ser capaz de identificar conflitos e adotar procedimentos para que não se
desdobrem em comportamentos violentos. Desta forma, questiona-se se o professor de Educação
Física (EF) percebe todo esse contexto e se está preparado para agir no processo educativo. Objetivo –
Compreender a percepção docente sobre a relação existente entre situações de conflito e intervenções
pedagógicas. Materiais e Métodos – Pesquisa descritiva, qualitativa, que utilizou entrevistas
semiestruturadas, diário de aula e reuniões, promovendo a reflexão voltada para problemas relacionais
nas aulas de EF, bem como a relação entre aluno e professor. Participaram três professores de EF, do
Ensino Fundamental II e Médio, da rede particular de ensino. Os dados coletados passaram por análise
de conteúdo, tendo como referência duas categorias: situações de conflito; b) ações implementadas.
Resultados e Discussão – Nos relatos dos professores, a maioria dos conflitos que existe nas escolas
torna-se de difícil resolução pela falta de preparo dos profissionais envolvidos. Existe um consenso de
que eles não foram preparados para lidar com tais situações e que desconhecem uma metodologia
educacional que possa ser praticada nesses casos. Entretanto, afirmaram que antes percebiam os
conflitos como algo negativo e após o processo de reflexão passaram a vê-los como oportunidade para
realizar mediação pedagógica e auxiliar os alunos a conhecerem a si mesmos e a perceberem o outro.
Conclusão – No ambiente escolar, são encontradas situações de agressões morais, físicas e
psicológicas e tem sido uma preocupação para a sociedade atual e lidar com isso tem se tornado um
desafio no processo de ensino. A pesquisa revelou a preocupação dos professores de Educação Física
em solucionar os conflitos de maneira pacífica e imparcial, utilizando o diálogo como principal
estratégia, o que exigiu dos educadores o exercício da escuta. Os estudos apontaram que a mediação é
o caminho para a resolução dos conflitos e o mediador tem um papel fundamental nesse processo. A
formação continuada e pesquisas podem melhorar a capacidade para identificar conflitos, mediá-los e
agir de maneira a prevenir ocorrências por meio de práticas dialógicas.
Palavras-chave: Educação Física, Escola, Conflito, Mediação, Formação continuada.
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Estilo de vida, aptidão física e desempenho acadêmico de escolares de 7 a 12 anos de idade
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Resumo
Introdução – o Estilo de Vida saudável (EV) que conduz ao aumento da Aptidão Física (ApF) se associa
inversamente às doenças do aparelho circulatório e à obesidade, mas pouco se sabe sobre a relação
entre EV e desempenho acadêmico (DA). Objetivo – avaliar associações entre EV, ApF e DA de
escolares de 7 a 12 anos de idade. Materiais e Métodos – o presente estudo foi do tipo transversal,
descritivo e inferencial com 732 crianças de ambos os sexos, de uma escola privada. Foram avaliados o
EV (questionário em Escala Visual Analógica), o DA (média das notas em 9 disciplinas) e ApF. Mediu-se
estatura, peso e pregas cutâneas tricipital e subescapular para os meninos, e tricipital e panturrilha medial
para as meninas. Calculou-se o índice de massa corporal (IMC), o percentual de gordura corporal (%G), a massa
livre de gordura (MM) e o crescimento/desenvolvimento (C/D). A ApF foi determinada por meio dos testes de
impulso horizontal, força de preensão manual, shuttle-run, flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória
(corrida/caminhada de 1.000m) e estimado o consumo máximo de oxigênio (VO2 máx.). Comparações entre os
sexos foram feitas por meio do teste t de Student. Associações numéricas bivariadas foram determinadas por meio
dos coeficientes de correlação (r). Associações entre variáveis categóricas foram determinadas por meio do teste
do Qui-quadrado. Resultados e Discussão – +90% das crianças exibiram C/D satisfatórios, porém elevada
prevalência de excesso de peso (37%) e excessiva adiposidade corporal pela prega triciptal (31%) e
pelo %G (41%). Meninos exibiram ApF significantemente (P<0,001) melhor na maioria dos testes, exceto na
flexibilidade. O EV foi considerado adequado em 15 dos 18 aspectos avaliados e o DA bom, exibindo média
superior ao conceito 7,6. A idade se associou à ApF e ao DA, e a aptidão cardiorrespiratória relacionou-se
inversamente aos índices de adiposidade (TR, IMC e %G; TR e %G, respectivamente). Conclusão – ApF, EV e
DA não se relacionaram significantemente.
Palavras-chave: Estilo de vida, Aptidão física, Desempenho acadêmico, Composição corporal, Obesidade infantil.
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Avaliação do humor pré-competitivo em atletas de Ginastica Rítmica do SESI-DF
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Resumo
Introdução – A Ginástica Rítmica é uma vertente da ginástica que combina componentes coreográficos,
dificuldades corporais e manejos dos aparelhos próprios, estabelecendo que estes movimentos sejam
feitos com alta precisão, agilidade, força, flexibilidade e impulso. Trata-se de um esporte de alta
precisão e assertividade, tornando-se importante avaliar os construtos psicológicos necessários a uma
boa performance das atletas. O estado de humor é um fator que pode explicar parte do desempenho
desta performance. A avaliação final do estado de humor é capaz de inferir quanto aos níveis de raiva,
fadiga, estresse, confusão e vigor do avaliado. Estados de humor positivos com elevado vigor estão
associados a baixos níveis de fadiga, raiva, tensão, depressão e confusão mental, podendo apresentar o
melhor rendimento esportivo nessas condições. Objetivo – avaliar o estado de humor de atletas da
Ginastica Rítmica de um clube de Brasília, antes da competição principal do ano. Materiais e Métodos –
Para tanto, foram recrutadas 22 atletas de quatro categorias – Pré-Infantil, Infantil, Juvenil e Adulto que
competem pelo Sesi Taguatinga. Estas tinham mais de um ano de treino, todas já haviam participado de
competições regionais e treinavam três vezes por semana durante, no mínimo, três horas. Os pais e as
próprias atletas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Assentimento,
respectivamente. Para avaliação do Estado de Humor foi aplicado a escala de humor de BRUMS
validada para o Brasil por Brumel et al. (2005). O BRUMS tem 26 adjetivos que avaliam fadiga, raiva,
depressão, tensão, confusão e vigor. Para análise dos dados utilizou-se os testes de normalidade de
Shapiro Wilks, a ANOVA One-Way e a Correlação de Pearson por meio do Software SPSS-IBM 22.0
devidamente registrado. Resultados e Discussão – Quanto ao estado de humor das voluntárias antes da
competição pode-se observar que as atletas do pré-infantil, infantil e adulto estavam devidamente
preparadas com altos valores de vigor, estado que foi corroborado pelos bons resultados delas na
competição. Já as atletas juvenis, encontravam-se com baixo valor de vigor, altos valores de fadiga e
tensão, também confirmados pelos resultados negativos na competição. Conclusão – Podemos
concluir que a escala de BRUMS foi capaz de avaliar com precisão o estado de humor das atletas antes
da competição. Estes resultados podem explicar em parte o melhor desempenho esportivo para as
atletas que apresentaram os melhores resultados na escala.
Palavras-chave: Atletas, Psicologia do Esporte, Humor, Rendimento, Ginástica Rítmica.
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O treinamento de força com restrição de fluxo sanguíneo em doentes renais
promove regulação das IL-6 e IL-10?
Temática: Atividade física e saúde – Pôster
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Resumo
Introdução – a doença renal crônica (DRC) é reconhecidamente um problema de saúde pública que
atinge cerca de 10 a 15% da população. Há uma estreita relação entre a função renal e o sistema imune
com a inflamação mediando o dano renal e a progressão da doença renal crônica. Estudos recentes em
humanos e em ratos com DRC apontam o treinamento físico (TF) como terapia não farmacológica que
pode contribuir na prevenção, no tratamento da doença e, ainda, parece atenuar a progressão da DRC
por regulação do perfil inflamatório nesses pacientes. Objetivos – Portanto, o objetivo do presente
estudo foi analisar algumas citocinas relacionadas ao perfil inflamatório de doentes renais crônicos
após seis meses de treinamento de força com restrição de fluxo (TF + RFS). Nossa hipótese foi que o
treinamento de força com restrição de fluxo pudesse regular a concentração das interleucinas IL-6 e IL10 nesses pacientes. Materiais e Métodos – foram selecionados 105 pacientes com DRC, divididos em
três grupos: controle (CTL, n=35) treinamento de força convencional (TF, n=35) e treinamento de força
com restrição de fluxo sanguíneo (TF + RFS, n=35). Foi realizada uma coleta de sangue prévia nos
pacientes e apenas os grupos TF e TF + RFS foram submetidos a um programa de treinamento. Assim,
após seis meses de treino houve mais uma coleta de sangue para analisar a concentração de IL-6 e IL-10
pré vs. pós treinamento. Os dados foram expressos em média e desvio padrão. A normalidade foi
testada pelo teste de Shapiro-Wilk. E foi realizada uma ANOVA- two way para verificar as possíveis
diferenças entre os grupos nos dois momentos de coleta. Foi adotado um valor de p<0,05 para apontar
as significâncias. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica
de Brasília nº 08856012.6.0000.5505. Resultados e Discussão – houve uma diminuição pré vs. pós da IL6 somente para o grupo TF (17±2 vs. 14±2; p<0,05), mas para a IL-10 houve um aumento para ambos os
grupos TF e TF+RFS (5±1,5 vs. 8,5±2,5 e 6±2 vs. 9±2 respectivamente; p<0,05). Além disso, houve
diferença do TF com o CTL pós (14±2 vs. 18±1,5; p<0,05). Conclusão – concluiu-se que após seis
meses de TF+RFS em doentes renais crônicos houve uma regulação das IL-6 e IL-10, sendo assim,
pode-se categorizar esse treinamento como método eficaz na atenuação da DRC. Ademais, houve
melhora do perfil inflamatório que influencia na atenuação da progressão da doença.
Palavras-chave: Citocinas, Inflamação, Treinamento de força, Nefrologia.

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE

Centro Olímpico da Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro – Brasília-DF – Fone: 55 61 3107-2553 – CEP: 70919-970
E-mail: gesporte@gesporte.net – Site: www.gesporte.net – Blog: www.gesporte.blogspot.com.br – Facebook: Gesporte

156

Anais do 10º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2020

Efeito do volume do treinamento resistido em uma sessão concorrente na pressão
arterial no período pós-exercício
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
Thamires da Motta Porto1
thamiresmporto@gmail.com

Marcos Ferreira de Andrade1
Edgard de Melo Keene von Koenig Soares2
Guilherme Eckhardt Molina2
Carlos Janssen Gomes da Cruz1
1 Centro Universitário UNIEURO, Brasília/DF, Brasil.
2 Universidade de Brasília, Brasília/DF, Brasil.

Resumo
Introdução – A hipotensão pós-exercício (HPE) é um fenômeno caracterizado pela redução da pressão
arterial abaixo dos valores basais após uma sessão de exercício. Apesar de já estabelecida a sua
relevância clínica na literatura, o efeito de diferentes volumes de treinamento sobre a magnitude da
HPE ainda necessita de esclarecimentos em sessões de treinamento concorrente com indivíduos com
sobrepeso/obesidade. Objetivo – Analisar o efeito de 1, 3 e 6 séries de exercícios resistidos (ER) em
uma sessão de treinamento concorrente sobre a pressão arterial pós-exercício em indivíduos com
sobrepeso e obesidade. Materiais e Métodos – Seis participantes (3 homens) com sobrepeso (n=2) ou
obesidade (n=4) foram submetidos 4 protocolos de exercícios: 1) Aeróbio (AE), 2) Aeróbio + 1 série
de ER (1S), 3) Aeróbio + 3 séries de ER (3S) e 4) Aeróbio + 6 séries de ER (6S). O componente aeróbio
foi composto de 30 minutos de exercício em esteira rolante entre 50 e 55% dos valores da frequência
cardíaca de reserva. O componente resistido consistiu na realização de 12 repetições (90% de 12 RM)
nos exercícios leg press, supino reto, puxada frontal e cadeira flexora. A pressão arterial foi medida
antes, imediatamente, 30 e 60 minutos após cada sessão com o participante sentado. A análise
estatística foi feita a partir das frequências absolutas e relativas de participantes que apresentaram
variação da pressão arterial média (PAM) a partir da mínima diferença clinicamente importante (MDCI),
calculada a partir do erro padrão da medida. Resultados e Discussão – Após 30 minutos de
recuperação foram verificadas frequências de hipotensão de 3 (50%), 6 (100%), 3 (50%) e 2 (33%) nos
grupos AE, 1S, 3S e 6S respectivamente. Após 60 minutos de recuperação foram verificadas as
frequências de hipotensão de 4 (66%), 5 (83%), 4 (66%) e 2 (33%) nos grupos AE, 1S, 3S e 6S
respectivamente. Conclusão – A maior frequência de HPE foi observada após a realização de uma única
série de exercícios resistidos em uma sessão concorrente, indicando que um baixo volume de ER pode
ser uma boa alternativa para a redução da pressão arterial de indivíduos com sobrepeso/obesidade nos
primeiros 60 minutos pós-exercício.
Palavras-chave: Pressão arterial, Exercício de resistência, Exercício aeróbio.
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A prática de atividade física de adolescentes moradores de Santa Maria – DF
Temática: Atividade Física e Saúde– Pôster
Gisele Kede Flor Ocampo
gisele.ocampo@uniceplac.edu.br

Katarine Ferreira da Silva
Gustavo Luiz Oliveira Santos
Matheus Antônio Cavalcante
Samuel Estevam Vidal
Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC, Gama/DF, Brasil.

Resumo
Introdução – Os problemas de saúde relacionado as crianças e adolescentes apresentam-se em um
crescente, com aumento e prevalência da obesidade em idades cada vez mais precoces em
decorrência do sedentarismo. Segundo a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, para cultivar
uma boa saúde é preciso praticar atividades físicas regularmente. Porém, os exercícios regulares
podem não ter o efeito desejado caso a pessoa permaneça muito tempo sentada (ou parada) no seu
dia a dia. Isso é um fator preocupante para as gerações que gostam de jogar ou ficar no celular por
muito tempo. E mesmo com a prática de atividade física os adolescentes podem ser considerados
sedentários sem movimentar o corpo por várias horas diárias. Objetivos – Analisar o nível de atividade
física habitual e atividade sedentária habitual dos estudantes adolescentes residentes de Santa Maria.
Materiais e Métodos – Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, exploratório e quantitativa
desenvolvidas com adolescentes estudantes do ensino médio e moradores de Santa Maria – DF. A
coleta de dados ocorreu com a aplicação do “Questionário de avaliação da atividade física e do
sedentarismo em crianças e adolescentes”. A amostra foi selecionada de forma aleatória e constituída
por 100 adolescentes (50 meninos e 50 meninas). Resultados e Discussão – Os meninos mais ativos do
que as meninas por se deslocar andando até a escola, por praticar atividades mais intensas e mais
vezes por semana. A maioria (87%) participam das aulas de educação física apenas uma vez por
semana. Em contrapartida a maioria deles (68%) praticam outras atividades como correr, pedalar,
musculação e outros esportes de 1 a 3 vezes por semana (69%). Quanto a atividade sedentária a
maioria dos meninos e meninas usam o celular todos os dias (85%) mais de 240 minutos (69%). 46%
deles, assistem televisão mais de 60 minutos por dia durante 5 ou mais horas. 49% destes adolescentes
passam mais de 30 minutos jogando no computador ou videogame. Conclusão – Este estudo mostra,
que o grupo de adolescentes estudados em sua maioria praticam atividade física pelo menos 3 vezes
por semana, mas também ficam muito tempo utilizando o celular ou assistindo televisão. Considerando
a importância e necessidade do estímulo à prática de atividades físicas para os adolescentes
concluímos que os adolescentes precisam de uma maior movimentação diária como prevenção de
futuros problemas de saúde.
Palavras-chave: Adolescência, Atividade física, Sedentarismo.
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A melhora do padrão de sono de doentes renais hemodialíticos está associada à
produção de óxido nítrico induzida pelo treinamento resistido
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Resumo
Introdução – O sono é essencial para a manutenção da saúde haja vista que a consolidação da
memória, liberação de metabólitos cerebrais e restauração dos sistemas nervoso, imunológico,
esquelético e muscular ocorrem durante o sono. Doentes renais apresentam distúrbios do sono os
quais afetam os sistemas corporais e aumentam o risco de doenças metabólicas. Por outro lado,
evidências sugerem que o óxido nítrico está envolvido na modulação dos estados vigília/sono. E o
treinamento resistido parece melhorar a qualidade do sono, além de contribuir para o aumento da
biodisponibilidade de óxido nítrico. Objetivo – Desse modo, o objetivo do presente estudo foi verificar
se treinamento resistido melhora a qualidade do sono e esse efeito está associado à biodisponibilidade
de óxido nítrico. Materiais e Métodos – cinquenta e cinco pacientes foram randomizados em dois
grupos: grupo controle (CTL, n = 25) e grupo de treinamento resistido (TR, n = 30). Os pacientes foram
submetidos a seis meses de treinamento resistido e a qualidade de sono foi avaliada pré e pós
associada a uma coleta de sangue para avaliar o balanço redox e a inflamação desses pacientes. Esse
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Brasília nº
08856012.6.0000.5505. Resultados e Discussão – O tempo total de sono e a eficiência do sono
melhoraram em relação ao pré-treinamento e CTL (p <0,05). A biodisponibilidade de óxido nítrico póstreino aumentou em relação ao pré-treinamento e CTL (p<0,05). E o tempo total de sono apresentou
associação com óxido nítrico (r = 0,50; R 2 = 0,25; p<0,0001). Conclusão – treinamento resistido melhora
o sono, a biodisponibilidade de óxido nítrico em doentes renais hemodialíticos. E esse efeito está
associado à biodisponibilidade de óxido nítrico.
Palavras-chave: Qualidade do sono, Nefrologia, Treinamento de força, Inflamação, Estresse oxidativo.
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Resumo
Introdução – por ser uma doença silenciosa a doença renal crônica (DRC) que é estratificada em cinco
estágios raramente é diagnosticada em estágios iniciais da doença e sua progressão é irreversível.
Portanto, a identificar pacientes no estágio dois e propor tratamento para atenuar a progressão da DRC
poder de fundamental importância uma vez que pacientes no estágio três e quatro tem alta mortalidade
devido complicações cardiovasculares. O estágio final da doença requer diálise e está associado a
algumas comorbidades e ao aumento da mortalidade. Uma possibilidade de identificação da
progressão da doença é verificar o comportamento dos biomarcadores fator de crescimento de
fibroblastos 23 (FGF23) e Kloto frente ao treinamento físico uma vez que a melhora da relação desse
eixo Klotho-FGF23 em que seja observada diminuição na acumulação de FGF23 e aumento do Kloto
implica na atenuação da progressão da doença. Objetivos – Portanto, o objetivo do presente estudo foi
avaliar se o treinamento resistido pode influenciar positivamente o eixo Klotho-FGF23 de pacientes
doentes renais crônicos em estágio 2. Materiais e Métodos – foi realizado seis meses de treinamento de
força em 105 pacientes com a doença renal crônica em estágio 2 divididos em 3 grupos: controle
(CTL), treinamento de força (TF) e treinamento de força com restrição de fluxo sanguíneo (TF + RF). O
sangue venoso foi coletado pré e pós treinamento para dosar os marcadores Klotho e FGF23. A
normalidade dos dados foi testada por meio do teste de Shapiro-wilk. Os dados foram expressos em
média e desvio padrão. Foi realizado uma ANOVA de dois caminhos para verificar a interação grupo vs
tempo frente a seis meses de treinamento de força. Foi adotado um valor de p < 0,05 para apontar as
referências. Resultados e Discussão – houve aumento da concentração de Klotho e diminuição de
FGF23 nos dois modelos de treinamento ( p <0,05). Sendo assim, tanto o TF quanto do TF + RF
conferiram um efeito renal protetor aos doentes renais crônicos em estágio 2. De outro lado, o grupo
CTL apresentou resposta oposta em relação aos dois modelos de treinamento devido ao aumento do
FGF23 e à diminuição do Klotho (p <0,05). Conclusão – seis meses de treinamento de força com e sem
restrição de fluxo regula eixo Klotho-FGF23 em pacientes com doença renal crônica em estágio 2
sugerindo atenuação da progressão da DRC.
Palavras-chave: Eixo Klotho-FGF23, Doença renal, Exercício físico.
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Resumo
Introdução – A obesidade infantil indica o surgimento precoce de doenças crônicas não transmissíveis,
condição prejudicial ao desenvolvimento adequado das funções executivas e motoras, à medida que
hábitos de vida sedentários as privam de vivenciar diversos estímulos motores que repercutem
diretamente nos domínios de controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória de trabalho. A
repercussão da inatividade sobre o controle físico resulta um indivíduo com baixo repertório motor,
logo dificuldades de coordenação motora, e isso reverbera para o cognitivo ocasionando deficit na
capacidade de autorregulação, adaptação a vários estímulos ambientais e consolidação da
aprendizagem. Objetivo – Comparar coordenação motora e funções executivas de crianças
classificadas em eutrofia, sobrepeso e obesidade. Materiais e Métodos – Um estudo transversal com
271 crianças em idade escolar entre 6 e 10 anos de idade de ambos os sexos. As crianças foram
separadas em dois grupos em relação à sua classificação pelo índice de massa corporal, um grupo de
crianças com classificação eutrófica contendo 205 crianças e o outro grupo com crianças classificadas
como sobrepeso e obeso com 66 crianças. Para avaliar o índice de massa corporal (IMC), foi
mensurado pelo peso dividido pela estatura ao quadrado da criança e sua classificação foi utilizado as
tabelas da ABESO. Já para analisar as funções executivas (aplicados coletivamente) foram utilizados os
seguintes testes de atenção por cancelamento (composto em três partes, os avaliados devem assinalar
todos os estímulos) e teste de trilhas A e B (é composto letras (A a L) e números (1 a 12), consiste em
conectar os itens na sequência da ordem numérica e alfabética), para a coordenação motora utilizou-se
o teste Körperkoordinationstest Für Kinder (KTK), composto por quatro tarefas: trave de equilíbrio,
saltos monopedais, transferência sobre plataformas e saltos laterais. Flexibilidade cognitiva foi utilizado
o teste de trilhas A e B. Resultados e Discussão – O grupo de crianças eutróficas obtiveram maiores
valores de coordenação motora (86,1±15,8 Vs 70,9±11,9; p >0,01), função executiva (108±11,3 Vs
99,1±11; p> 0,01) e menores valores de massa corporal (25,1±5,9 Vs 34,2±9,6; p > 0,01) e índice de
massa corporal (15,8±1,7 Vs 19,6±3,3; p > 0,01). Deficit motores e executivos são amplamente
observados na literatura atual no público de adolescentes e adultos e o mesmo recentemente vem
sendo apresentado em crianças, predominantemente está condição é associada a inatividade física e
hábitos alimentares inadequados a saúde. Tal condição demonstrada nos resultados elucida que o
menor desenvolvimento da coordenação motora pode ser um fator interveniente em causar prejuízos
as funções executivas. Conclusão- As crianças classificadas em sobrepeso e obesidade demonstraram
menores valores de coordenação motora e funções executivas, elementos primordiais para o bom
desenvolvimento infantil. Assim o sobrepeso e obesidade pode ser um fator prejudicial ao
desenvolvimento motor e cognitivo.
Palavras-chaves: Obesidade, Coordenação Motora, Função Executiva, Criança.
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Quantidade de aulas de Educação Física escolar e suas respostas motoras,
cardiorrespiratórias e das funções executivas de crianças.
Temática: Escola – Pôster
Gabriella Cristina Da Silva Dutra
gabriella39903@unieuro.com.br

Bruna Lethicia Jubé Moraes
Lucas Evangelista Campos do Nascimento
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Rafaello Pinheiro Mazzoccante
Centro Universitário Euro-Americano – UNIEURO, Brasília/DF, Brasil.

Resumo
Introdução – A Educação Física Escolar se apresenta como um instrumento fundamental na melhoria
dos domínios físicos e motores no público infantil. Pesquisas recentes demonstram relações positivas
entre o desenvolvimento cardiorrespiratório e motor com as funções executivas, mas, ainda é uma área
muito a ser explorada referente a influência das aulas de educação física escolar com as respostas das
funções executivas. Na infância encontramos o melhor período para vivenciar estímulos novos e a
Educação Física Escolar é muito importante nesse aspecto, demonstra-se assim a relevância da
educação física dentro do ambiente escolar para o desenvolvimento intencional e benéfico da
coordenação motora, domínios extremamente relevantes para o desenvolvimento de outros
componentes em especial o cardiorrespiratório e das funções executivas. Objetivo – Verificar o efeito
do número de aulas de Educação Física Escolar na aptidão cardiorrespiratória, coordenação motora e
funções executivas. Materiais e Métodos – Participaram do estudo 69 escolares entre 7 a 10 anos de
idade, de escolas públicas e privadas do Distrito Federal do Brasil. As crianças foram divididas em 2
grupos com relação a quantidade de aulas de Educação Física no currículo, 41 crianças tinham aulas de
Educação Física duas vezes por semana e 28 crianças tinham aulas uma vez por semana. As realizações
das avaliações foram feitas em três momentos para a aplicação dos instrumentos de pesquisa,
divididos em três blocos. 1) Teste de atenção por cancelamento e o Teste de trilhas A e B (aplicados
coletivamente); 2) Teste de aptidão cardiorrespiratória Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1; 3)
Anamnese, composição corporal e a avaliação da coordenação motora feita pelo teste
Körperkoordinationstest Für Kinder (KTK). Resultados e Discussão – As crianças que participaram de
duas aulas semanais de Educação Física Escolar obtiveram maiores valores de coordenação motora
(98,2±9,8 Vs 88,7± 11,4; p<0,01) e menores valores de massa corporal (25,9±7 a Vs 38,8±14; p<0,01) e
estatura (1,32±0,1 Vs 1,41±0,12 p<0,01) em comparação ao grupo de crianças que tinham apenas uma
semanal de educação física. Não foi evidenciado diferenças entre os grupos para as funções executivas
(105,4±13,1 Vs 103,5±9,81; p<0,52) e aptidão cardiorrespiratória (258±66,2 Vs 275,1±126,3; p<0,46).
Interessante destacar que a quantidade de aulas, aptidão cardiorrespiratória e a coordenação motora
não pode ser o único fator interveniente na promoção das funções executivas, tem outros elementos
não abordados que podem ter interferido nos resultados, como, a condução da intervenção das aulas
em referência a atuarem com tarefas motoras com demandas cognitivas em sua execução. ConclusãoA quantidade de aulas de educação física parece interferir nos resultados de coordenação motora, mas
não foi suficiente a promover diferenças na aptidão cardiorrespiratória e funções executivas.
Demonstra que a intervenção para aprimorar as funções executivas não estão atreladas somente a
oferta do movimento, mas também pode estar relacionado a maneira desta intervenção. Ademais faz-se
necessário um maior número de pesquisas com o objetivo a investigar o efeito das aulas de Educação
Física Escolar sobre as respostas motoras, cardiorrespiratórias e das funções executivas de crianças.
Palavras-chave: Educação Física Escolar, Habilidade Motoras e Físicas, Funções Executivas.
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Análise da relação entre a magnitude da carga de treinamento de 10 semanas e as
alterações na avaliação de bem-estar em atletas amadores de crossfit ®
Temática: Treinamento Esportivo – Pôster
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Resumo
Introdução – O CrossFit® é um método de treinamento novo caracterizado pela realização de exercícios
funcionais e esportivos, constantemente variados que podem ser executados em alta intensidade. Estudos têm
demonstrado que uma sessão isolada de CrossFit ® pode resultar em aumento do estresse oxidativo em
comparação com uma sessão tradicional de corrida em alta intensidade, além de demonstrarem que dois dias
consecutivos de treinamento no CrossFit ® induziram uma alta resposta metabólica e um aumento na razão das
citocinas pró/anti-inflamatória sem comprometimento significativo na força muscular no período de recuperação.
Nesse aspecto, uma baixa recuperação entre as sessões de treinamento pode levar à fadiga física e/ou mental
associada ao bem-estar (fadiga, qualidade do sono, dor muscular geral, níveis de estresse e humor),
acompanhada de diminuição do desempenho atlético e impactando negativamente o sistema
neuroimunoendócrino, o que pode desencadear respostas negativas ao corpo, como por exemplo,
imunossupressão e aumentar o risco de lesão/doença. Na literatura atual são descritos diversos métodos para
controlar o estresse do treinamento por variáveis fisiológicas, como a testosterona (T), o cortisol (C), a razão T/C,
biomarcadores imunes, creatina quinase e análise de desempenho. No entanto, essas medidas apresentam um
custo elevado e não são comuns para a prática diária de treinamento, enquanto as escalas de percepção do
estresse seriam muito mais práticas e econômicas. Dessa maneira, questionários e diários vêm sendo utilizados
para determinar o efeito da carga de treinamento nas respostas comportamentais dos atletas (tônus afetivo,
tolerância ao estresse, bem-estar geral, qualidade de recuperação, infecções do trato respiratório superior, entre
outros). Esta abordagem tem sido utilizada em conjunto com a percepção subjetiva de esforço (PSE) da sessão
associado com instrumentos psicométricos, os quais demonstram boa utilidade e fácil aplicação Objetivo –
Correlacionar a carga de treinamento (CT) por meio da percepção subjetiva de esforço (PSE) da sessão com
alterações na avaliação do bem-estar de atletas amadores de CrossFit®. Materiais e Métodos – Treze atletas
amadores de CrossFit® (8 homens, idade: 29,6 ± 3,7 anos; tempo de treinamento: 39,8 ± 8,1 meses e 10,1 ± 3,1 %
de gordura corporal e 5 mulheres, idade: 30,4 ± 4,4 anos; tempo de treinamento: 39,0 ± 13,1 meses e 15,8 ± 1,0 %
de gordura corporal) foram acompanhados ao longo de dez semanas, os valores diários de duração (minutos) e
intensidade (PSE da sessão) foram monitorados para quantificação da CT semanal, média semanal, monotonia e
strain. Foi adotada a soma da carga interna diária para calcular a carga interna semanal de treino. O questionário
de bem-estar (Hooper's Index) foi aplicado ao final de cada semana e teve como objetivo avaliar o estado de
fadiga, qualidade do sono, dor muscular geral, níveis de estresse e humor em uma escala de cinco pontos
(pontuações de 1 a 5). Resultados e Discussão – Não foram observadas relações entre a Magnitude carga interna
de treinamento (p= 0.026; r= -0,239) Monotonia da carga de treinamento ( p= 0.424; r = -0.087) e Strain (p= 0.058;
r= -0183) durante o período de 10 semanas com a avaliação do bem-estar. Conclusão: A magnitude e flutuação na
carga de treinamento não refletiu em alteração do bem-estar em atletas amadores de CrossFit®. Desse modo,
apesar de sua fácil compreensão, baixo custo e relativa simplicidade de implementação, o questionário de bemestar possui capacidade limitada como uma estratégia de quantificação do estresse do treinamento . Desse modo,
com a ascensão da popularidade desta modalidade, novos estudos se tornam necessários com o objetivo de
elucidar questões sobre o controle de treinamento.
Palavras-chave: Fitness Funcional, Atletas, Performance, Volume de treino.

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE

Centro Olímpico da Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro – Brasília-DF – Fone: 55 61 3107-2553 – CEP: 70919-970
E-mail: gesporte@gesporte.net – Site: www.gesporte.net – Blog: www.gesporte.blogspot.com.br – Facebook: Gesporte

163

Anais do 10º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2020

Emoções e satisfação de crianças participantes de uma colônia de férias social
Temática: Recreação e Lazer- Pôster
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Resumo
Introdução – O brincar desempenha papel fundamental na vida da criança, por meio dele é possível
expressar emoções, desenvolver habilidades motoras, cognitivas e sociais, aspectos relevantes para o
ser integral. Jogos e brincadeiras tradicionais agregam valores entre gerações além de evitar que
crianças percam parte importante de sua formação com excesso de exposição aos meios de
entretenimento infantil, como, por exemplo, telas. As colônias de férias são um espaço adequado para
exercer o brincar, porém na atualidade não permitem acesso a todas as classes sociais, principalmente
crianças de baixa renda. Objetivo – Verificar quais emoções foram vivenciadas pelas crianças por meio
das atividades, b) identificar a vivência anterior em relação as atividades. Materiais e Métodos –
Participaram do estudo 69 crianças com média de idade de 8,45 ± 2,39 anos provenientes de escola de
ensino fundamental do DF, consideradas em situação de baixa renda. A colônia de férias “Se Essa Rua
Fosse Minha” aconteceu na Universidade Católica de Brasília durante cinco tardes em janeiro de 2020.
A maioria da programação envolveu jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais infantis oferecidos
gratuitamente para os participantes. As crianças foram agrupadas por faixas etárias em quatro equipes:
a) Equipe ciranda-cirandinha- 3 e 5 anos; b) Equipe pé de lata – 6 e 7 anos; c) Equipe stop – 8 e 9 anos;
d) Equipe carrinho de rolimã – 10 e 13 anos. Foi aplicado um questionário para averiguar a vivência
anterior das brincadeiras tradicionais que seriam realizadas na colônia. Durante dois dias de atividades,
os recreadores realizaram uma avaliação individual a fim de verificar as emoções vivenciadas ao longo
do dia pela criança (alegria, tristeza, medo, raiva e nojo), e uma escala de satisfação partindo de nem
um pouco a muitíssimo satisfeito com a programação (escala de 5 pontos). Para a análise dos dados
por meio da correlação de Pearson foi utilizado o programa estatístico Phyton. Resultados e Discussão
– Para a faixa etária de 3 a 7 anos, as brincadeiras “batata quente” e “pique-esconde” foram
reconhecidas por 100% das crianças, já “vamos brincar de cor”, com apenas 20% e “rodar pião”, por
30%. Em relação aos grupos de 9 a 13 anos, o mesmo padrão observado para meninos e meninas no
grupo mais novo, se mantém. Em contra partida, é observado uma separação maior entre o número de
brincadeiras reconhecidas pelos mais novos (equipe 8 a 9- stop) e os mais velhos (equipe 10 a 13carrinho de rolimã. No que diz respeito as emoções foram feitas uma correlação entre idade (3 a 5),
sexo e as 5 emoções básicas (alegria, tristeza, raiva, medo, nojo) não sendo observada ligação alguma
quanto a sexo, idade. Porém entre as emoções encontrou-se correlações inversas entre alegria e o nojo
(r=-0.46) a tristeza (r=-0.46) e o raiva (r= -0.67), uma vez que todas as crianças indicaram alegria em
relação as brincadeiras. Em relação a satisfação atingiu-se o nível mais alto (muitíssimo), no grupo mais
novo atingiu 93%para brincadeiras cantadas e no grupo mais velho 86% nas brincadeiras de pega-pega
e suas variâncias Conclusão – Conclui-se que nem todas as crianças tinham experiências com as
brincadeiras tradicionais selecionadas para a colônia de férias, e que a participação despertou na
maioria alegria e muita satisfação.
Palavras-chave: Brincar, Brincadeiras tradicionais, Crianças, Baixa renda, Colônia de férias
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Brincando em época de isolamento social: antes de tudo escutem as crianças
Temática: Formação Acadêmica e Atuação Profissional – Pôster
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Resumo
Introdução – O ato de brincar é uma ferramenta imprescindível no desenvolvimento infantil. Ao
brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando,
imaginariamente, tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade.
Em contrapartida, a ciência é o que nos oferece os conhecimentos baseados no rigor das metodologias
científicas para entendermos o brincar e o desenvolvimento humano. Desse modo, as brincadeiras
devem ser incentivadas e fundamentadas na ciência. Nesse contexto de isolamento social o número de
materiais com sugestões de brincadeiras em casa, aumentou com o auxílio dos mais diversos meios
(vídeos, livretos, links, sites), contudo nem todos apresentam embasamento científico e não
considerarem a criança como centro por trás do ato de brincar, acreditando-se equivocadamente, que
essa indicação é tarefa simplória, minimizando as potencialidades dessa fundamental ferramenta de
construção do ser. Objetivo – Analisar a preferência do brincar pelas crianças para construir propostas
mais efetivas. Materiais e Métodos – Estudo transversal de caráter descritivo e analítico das respostas
de 52 crianças, estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Classe 410 de Samambaia – DF,
às perguntas: “O que você mais gosta nas brincadeiras?”; “Onde você mais gosta de brincar?”; “Com
quem você mais gosta de brincar?”. Essas questões foram levantadas em 2019 para traçar estratégias de
atuação com Educação em Saúde e emergem como suporte científico na análise reflexiva acerca das
propostas de ocupação no contexto atual. As respostas foram processadas no software Iramuteq e
analisados conforme frequência dos termos. Resultados e Discussão – Para a pergunta sobre o que atrai
na brincadeira, foram observadas 19 ocorrências para “interação”, 13 para “movimento”, 9 para
“diversão”, 8 para “analogia”, 6 para “competição” e 2 para “desafio” e “variação”. Já na resposta quanto
ao local de preferência obteve-se 29, 22 e 9 ocorrências dos termos: “casa”, “escola” e “rua”,
respectivamente; além de 33, 20, 12, 7 e 2 ocorrências respectivamente para “amigos”, “irmão”,
“familiares” (primos, tios etc), “pais” e “sozinho” para o questionamento sobre com quem gosta de
brincar. Observa-se, portanto, que há grande preferência por atividades em espaços fechados dotadas
principalmente da interação com pessoas próximas e movimentação corporal, diferente de muitas
propostas atuais que direcionam a atividades individuais e hipocinéticas. Conclusão – O conhecimento
acerca das motivações das crianças para o brincar como, local, característica e companhia, é essencial
na condução de brincadeiras realmente significativas tanto por profissionais quanto em atuações
emergenciais da família junto às crianças.
Palavras-chave: Brincadeira, Epistemologia, Desenvolvimento Infantil, Criança.
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A diminuição dos índices da VFC em aeronavegantes da Força Aérea Brasileira
induzida por hipóxia é predominantemente associada à atividade simpática
Temática: Atividade física e saúde – Pôster
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Resumo
Introdução – A diminuição na tensão de oxigênio sanguíneo induzida pela câmara hipobárica induz
aumento da frequência cardíaca por meio da modulação autonômica na tentativa de restabelecer o
fornecimento de oxigênio para o cérebro, tal alteração é acompanhada pela diminuição da
variabilidade da frequência cardíaca (VFC), um instrumento de medida quantitativa da modulação
autonômica. Entretanto, não é claro se a diminuição da VFC em grandes altitudes é decorrente da
retirada ou manutenção da modulação vagal. Assim como por predomínio simpático ou pela
combinação dessas respostas. Por tanto, o objetivo desse trabalho foi verificar as razões do drive vagal
e simpático na relação simpato-vagal medida pela VFC cardíaca dos aeronavegantes da Força Aérea
Brasileira expostos a uma câmara hipobárica. Materiais e Métodos – Foram recrutados 23 homens
adultos do quadro de tripulantes da Força Aérea Brasileira. Os voluntários permaneceram sentados e
foram submetidos à análise da VFC durante voo de treinamento na câmara hipobárica à 25.000 ft
(7620m). O experimento foi feito entre 10h00min e 12h00min. Para aquisição dos intervalos R-R foi
utilizado o Polar Team 2®. A análise da VFC foi feita usando o sofware Kubious (v.2.2). Para análise da
VFC em repouso foram considerados 5 minutos antes da hipóxia, o tempo de hipóxia médio de 1
minuto e 30 segundos e recuperação 2 minutos e 30 segundos. A normalidade foi testada usando
Shapiro-Wilk. Foi realizado o teste t de Student para a comparação entre momentos repouso e hipóxia
e os dados foram expressos como média de desvio padrão. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Brasília nº 23003519.8.0000.0029 e pelo Instituto de
Medicina Aeroespacial Brigadeiro Médico Roberto Teixeira pelo protocolo do Comando da
Aeronáutica nº 67442.003040/2019-01. Resultados e Discussão – Foi observado aumento da FC durante
a hipóxia em relação ao repouso [FC (bpm) 66,29 ± 8.01 vs. 97,19 ± 11.91; p<0,001]. Houve uma
redução da média dos intervalos R-R [(ms) 902,6 ± 121,0 vs. 633,8 ± 98,12; p<0,001]. Houve uma
predominância do drive simpático durante a hipóxia em relação ao repouso [ratio VLF/ RMSSD 0,724 ±
0,633 vs. 6,215 ± 4,220]. Conclusão – Concluímos que o ambiente hipóxico hipobárico provocou a
diminuição da VFC em aeronavegantes da Força Aérea Brasileira sob predominância do drive
simpático.
Palavras-chave: Parassimpático, Simpático, Balanço autonômico, Aeronavegantes, Aeronáutica.
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A importância do antioxidante cúrcuma na recuperação muscular de praticantes de
Crossfit.
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
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Resumo
Introdução – o exercício físico possui a capacidade de aumentar a atividade antioxidante do
organismo, todavia, quando praticado de forma intensa, aumenta a produção de radicais livres e
inflamação, podendo causar danos musculares. Por outro lado, a curcumina, um componente amareloalaranjado do açafrão, derivado da planta cúrcuma (Cúrcuma Longa L.), tem sido amplamente estudada
devido à sua capacidade antioxidante e anti-inflamatória. Os programas de condicionamento extremo
(PCEs), a exemplo o Crossfit, são caracterizados por movimentos funcionais executados em alta
intensidade e em constante variação. As sessões de Crossfit podem resultar em aumento do estresse
oxidativo, metabólico e cardiovascular. Pois, durante a atividade física ocorre maior produção de
radicais livres, pelo maior consumo de oxigênio, aumento da adrenalina e de outras
catecolaminas, aumento da produção de hidroxila e também da resposta inflamatória secundária
ao dano muscular. A inflamação é uma resposta de defesa natural do organismo e sua ativação, após
o exercício físico, acontece com a finalidade de restabelecer a homeostasia corporal e reparar o
tecido após a ocorrência da injúria causada pelo exercício físico. Em suma, esse conjunto de eventos
podem ocasionar overtraining. Durante séculos, a curcumina tem sido utilizada como corante,
especiaria ou com finalidades medicinais e, recentemente, passou a ser estudada no meio esportivo
devido ao seu potencial antioxidante e anti-inflamatório. A curcumina está relacionada com diversos
alvos moleculares, dentre eles o fator nuclear kappa B (NF-KB), que está envolvido na regulação da
proteólise e inflamação do músculo, e sua inibição poderia resultar em efeito protetor ao músculo.
Objetivo – Avaliar os efeitos da suplementação de cúrcuma sobre o desempenho físico e resposta de
recuperação em praticantes de Crossfit. Materiais e Métodos – O estudo será um ensaio clínico, duplo
cego, placebo controlado com intervenção de quatro semanas. Será selecionado um grupo de 20
praticantes de crossfit, e por sorteio randomizado 10 receberão 5 g de curcumina e 10 receberão 5 g de
placebo. Em seguida, faremos um acompanhamento por 30 dias dos avaliados verificando através de
questionário sobre a dor tardia e o desempenho nos treinos. No início e ao final do estudo serão
coletadas amostras de saliva e de urina para avaliarmos a aldolase e a Creatina fosfoquinase (CPK).
Hipotetiza-se que a suplementação de cúrcuma pode ajudar a reduzir a dor associada com dor
muscular tardia (DMT) e na recuperação pós-treino em praticantes de Crossfit. Estudos indicam que a
suplementação com 5g de cúrcuma dois dias antes, no dia e após a prática do exercício resistido
diminui a DMT, mas pode não demostrar diferenças nos biomarcadores de inflamação, sugerindo que
mais estudos sejam realizados para avaliar os efeitos da suplementação crônica de curcumina
associada ao exercício físico exaustivo. Assim, acredita-se que aumentar a ação antioxidante do
organismo pode melhorar o desempenho, por reduzir o dano oxidativo e muscular causando aumento
da resistência ao exercício físico.
Palavras-chave: Dor muscular tardia, Cúrcuma, Antioxidante.
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Desempenho de fórmula preditiva que utilize medidas do Índice de Massa Corporal
para a estimativa de gordura corporal entre adolescentes do sexo feminino
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster
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Resumo
Introdução – O Índice de Massa Corporal (IMC) é amplamente utilizado para classificação do estado
nutricional e da composição corporal, podendo detectar, de maneira simples e rápida, condições de
baixo peso, eutrofia, sobrepeso e obesidade. Entretanto, vários autores apontam limitações na sua
aplicação, principalmente quanto ao seu uso como indicador de gordura corporal (GC). Em um estudo
realizado por Nascimento et al. (2016), os valores de IMC foram usados para desenvolver uma equação
preditiva para o percentual de gordura em crianças e adolescentes com e sem síndrome de Down, o
que melhorou a especificidade do IMC para a determinação indireta do percentual de gordura.
Objetivo – Comparar o percentual de gordura corporal obtido por meio de uma fórmula preditiva que
utilize valores do IMC para com o método de dobras cutâneas (DC). Materiais e Métodos – Para as
comparações entre as equações preditivas pelo método de dobras cutâneas – % (DC) e métodos que
utilize o IMC -%(IMC), foi feita a Regressão Linear em que r: coeficiente de correlação; R²: coeficiente
de determinação tendo como base o nível de significância estatístico mantido em 5% (p < 0,05). A
massa corporal total (kg) e a estatura (m) foram mensuradas com os avaliados descalços e com pouca
roupa (somente uma camisa e uma bermuda). Utilizamos 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. O
valor de IMC foi calculado a partir da razão entre a massa corporal em quilogramas pelo quadrado da
estatura obtida em metros. As medidas das DC, triciptal e Subescapular foram obtidas com adipômetro
(Lange Skinfold Caliper). Para o cálculo do percentual de gordura pelas dobras foram utilizadas as
equações Slaughter et al. (1988). E para o cálculo do percentual de gordura por IMC foi utilizada a
fórmula [Gordura % = 2.199 × IMC (kg·m -2) – 20.86] (NASCIMENTO et al., 2016). Resultados e
Discussão: A amostra foi composta por 46 estudantes do sexo feminino com idade média de 16,4 ±
1,22 anos. A média do percentual de gordura utilizando-se (DC) foi de 24,11 ± 7,42% e pelo (IMC) foi
de 25,28 ± 7,66 %. Verificou-se correlação forte e significativa entre os dois métodos (r=0,84;
p=0,001;R²: (0,72; p=0,001). Conclusão: Os resultados do presente estudo apontam que a equação de
estimativa do %GC desenvolvida a partir da fórmula preditiva que utiliza os valores de IMC parece ser
válida para predizer a composição corporal através do percentual de gordura em adolescentes do sexo
feminino. Esses achados reforçam a possibilidade do uso de indicadores antropométricos como uma
opção para avaliar adolescentes, por meio de critérios simples, reprodutíveis e confiáveis, a um baixo
custo.
Palavras-chave: Índice de massa corporal, Percentual de gordura, Composição corporal.
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Modelo preliminar de análise do desempenho no futevôlei
Temática: Treinamento Esportivo – Pôster
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Resumo
Introdução – O futevôlei se enquadra na categoria esportes de rede. Os esportes de rede podem ser
caracterizados como uma sequência de complexos que pretendem analisar as ações das equipes. Os
complexos são condições organizacionais iniciais das ações técnicas e táticas que determinam a
dinâmica do esporte. Objetivo – Caracterizar e estruturar o futevôlei, criando um modelo de análise em
desempenho que possa compreender a lógica interna demonstrada no esporte. Materiais e Métodos –
Foi criada uma lista de ações técnicas do futevôlei. Adaptou-se os complexos existentes para o
futevôlei, mantendo os padrões dos esportes de rede estruturados na literatura. Deste modo, está
sendo produzida uma lista de ações a partir da relação entre as ações técnicas, as ações de jogo e os
complexos. Esse novo modelo de análise do futevôlei está sendo testado a partir da análise dos jogos
de semifinal e final das etapas femininas e masculinas do Circuito Brasileiro de Futevôlei de 2019,
organizado pela Confederação Brasileira de Futevôlei. Dessa estruturação de análise, poder-se-á
compreender a dinâmica do jogo, a relação tática das duplas e testar a validade do modelo. Resultados
e Discussão – A coleta dos jogos está em andamento. Os resultados serão fundamentados nos
principais conteúdos do jogo, como os complexos, as ações de jogo (saque, recepção/defesa,
levantamento, ataque e bloqueio) e as ações técnicas. Estão incluídas as posições iniciais e finais de
cada jogador envolvido em uma ação, como também o conteúdo da ação, no qual ocorrerá a
continuação pela mesma equipe ou pela outra, em conjunto com o erro e o ponto da ação. Conclusão –
Não há resultados conclusivos.
Palavras-chave: Análise de Jogo, Esportes de Rede, Performance, Complexos.
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Concordância entre o limiar de variabilidade da frequência cardíaca e o limiar de
lactato em homens jovens fisicamente ativos
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Resumo
Introdução – A identificação do limiar de variabilidade da frequência (LANvfc) tem sido
recomendada para a estimativa do limiar de lactato (LANlac). Entretanto, a validação do LANfvc está
restrita ao ambiente laboratorial. Desta forma é necessário se investigar, a validade do LANvfc, para a
estimativa do LANlac em ambiente não laboratorial. Objetivo – O objetivo do presente estudo foi
avaliar a concordância entre o LANvfc e o LANlac em uma amostra composta por homens fisicamente
ativos. Materiais e Métodos – 10 homens fisicamente ativos (22,2 ± 2,6 anos; 24,4 ± 2,3 kg/m2) foram
submetidos a um teste de esforço incremental em uma quadra de ginástica. O teste foi iniciado a 5 km/
h com aumentos de 1 km/h a cada minuto até o participante alcançar 90% da frequência cardíaca
máxima estimada. Ao final de cada estágio, o participante fazia uma pausa de 30 segundos e o lactato
era mensurado a partir de amostras de sangue obtidas por percussão cutânea do dedo indicador para
análise do LANlac. Os intervalos R-R (iRR) foram registrados de forma contínua para análise posterior
do LANvfc. O lactato e os iRR foram coletados utilizando um lactímetro portátil e um frequencímetro
(Polar, v800), respectivamente. Os limiares foram determinados por meio do método Dmax. A
concordância entre as técnicas foi investigada por meio da técnica de Bland – Altman e a comparação
entre os grupos por meio do Teste T (p ≤ 0,05). Resultados e Discussão – Não foram observadas
diferenças entre as intensidades correspondentes aos limiares (LANlac= 7,3 ± 0,67 vs LANvfc= 7,2 ±
0,78 km/h; p= 0,59). Adicionalmente, foi observado um viés de 0,1 km/h e limites de concordância
entre -1,1 e 1,2 km/h. Conclusão – O baixo viés e a proximidade dos limites de concordância indicam
que o LANvfc é uma alternativa válida para a estimativa do limiar anaeróbio em homens jovens
submetidos a teste incremental de campo.
Palavras-chave: Limiar de Variabilidade da Frequência Cardíaca, Limiar de Lactato, Limiar Anaeróbio.
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Desempenho do salto vertical após teste de ergoespirométrico em corredores
profissionais de meio fundo e fundo
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Resumo
Introdução – Antes do início do treinamento ou competição é comum no meio esportivo a realização
de exercícios preparatórios, em específico o aquecimento que consiste em atividades aeróbias de
baixa intensidade e curta duração, exercícios de alongamento e movimentações específicas da
modalidade. A ampliação da força decorrente de uma atividade prévia é conhecida como
potencialização da força rápida que é avaliada por meio do Salto Vertical Contramovimento (SVC).
Objetivo – Verificar o desempenho do SVC após um Teste Ergoespirométrico (TEE) em corredores
profissionais de meio fundo e fundo. Materiais e Métodos – Foram avaliados 5 atletas do sexo
masculino com 23,4±6,7 anos; estatura 179,7±4,2 cm; massa corporal 66,2±5,6 kg; IMC 20,5±1,5 kg/m².
A composição Corporal foi examinada por absortometria radiológica de dupla energia (DEXA), marca
Lunar, modelo DPX-IQ apresentando %G de 3,9±0,2%. Os sujeitos realizaram um breve aquecimento
específico com duração de até 5 minutos em seguida o SVC foi avaliado utilizando um tapete de salto
(Jump System ®), a fim de verificar a altura do salto dos atletas (indicador de potência muscular) antes
e logo após a realização de um TEE seguindo o protocolo de Montreal em esteira rolante (Esteira
Ergométrica Super ATL, Inbrasport, Brasil), com a utilização de um analisador de gases (Metalyzer 3b,
Córtex, Alemanha) para mensuração do consumo máximo de oxigênio (VO 2máx) 67,0±7,3 mL(kg.min)-1.
A normalidade dos dados foi verificada por Shapiro-Wilk. Para a comparação entre o desempenho do
SVC Pré e Pós TEE foi utilizado o teste “t” para amostras dependentes. O nível de significância adotado
foi p<0,05. Todos os dados foram analisados pelo programa estatístico SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) 21.0 (IBM, EUA) Resultados e Discussão – Os valores do SVC Pré foram de 33,0±3,0
cm e do SVC Pós 39,1±6,5 cm representando um aumento da altura do CMJ de 15,6% após o TEE,
porém não foi encontrado diferença estatisticamente significativa p=0,023. Conclusão – Com base nos
objetivos pode-se concluir que após o TEE houve um aumento nos níveis de potência muscular de
membros inferiores. Entretanto não foi encontrado diferença nos níveis de potências após o TEE. Desta
forma sugerem-se estudos com número maior de sujeitos para que sejam verificadas possíveis
melhoras nos níveis de potência.
Palavras-chave: Salto vertical, Desempenho Atlético, Atletismo.
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Relação entre aptidão física e atenção seletiva em escolares da rede pública de
ensino do DF
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Resumo
Introdução – Atualmente as plataformas de jogos eletrônicos, dispositivos com acesso à internet e
atividades de cunho inativo estão cada vez mais presentes na rotina de crianças. Esse envolvimento
além de aumentar a probabilidade de ocorrência de agravos à saúde, está associado a baixos níveis
acadêmicos e a problemas atencionais. Por outro lado, investigações com crianças fisicamente ativas
apresentam resultados positivos advindos da prática regular de exercícios em marcadores de saúde,
aptidão física, composição corporal, além disso, favorece processos mentais essenciais para
aprendizagem escolar denominados funções executivas. Objetivo – Relacionar aptidão física e atenção
seletiva em crianças estudantes do ensino fundamental. Materiais e Métodos – Participaram do estudo
81 crianças (59,3% meninas, 9,7 ± 0,8 anos e 17,9 ± 3,2 kg.m²), estudantes do ensino fundamental da
rede pública do DF. Os voluntários participaram de três visitas distintas. Para a execução e classificação
dos testes de aptidão física utilizou-se os parâmetros sugeridos pelo Projeto Esporte Brasil (PROESPBr). Foram mensuradas massa corporal (kg), estatura(m), calculado o IMC (kg/m²), teste de
flexibilidade (cm), resistência abdominal (qtd) e agilidade (seg) (1ª visita). Os testes para estimar força
de membros superiores e inferiores foram: medicineball (cm) e salto horizontal (cm), respectivamente.
Para avaliação da atenção seletiva foi utilizado o teste de Stroop que contém três etapas de dificuldade
(simples, intermediária e complexa), no qual foram registrados o tempo de reação e percentual de
acertos (2ª visita). A aptidão aeróbia foi estimada de forma indireta através do teste de 20 m Shuttle
Run (3ª visita). Os dados foram expressos em média e desvio padrão, foi utilizada a correlação de
Pearson para relacionar as variáveis de aptidão física com os resultados do teste de atenção seletiva. O
nível de significância adotado foi p<0.05. Utilizou-se o pacote estatístico SPSS 20 para Windows.
Resultados e Discussão – Os valores das variáveis de força membros superiores (♀=170cm; ♂=184cm),
salto horizontal (♀=117cm;♂=139cm) e agilidade (♀=8,4s;♂=7,9s) apresentaram um desempenho fraco
em ambos os sexos. Os valores de flexibilidade (♀=36cm;♂=31,2cm) e resistência abdominal
(♀=21,1rep;♂=28rep) foram classificadas como risco à saúde para as meninas e saudável para os
meninos. O consumo máximo de Oxigênio (Vo2) (♀= 41;♂=28) classificou-se fraco para os meninos e
bom para as meninas. Observou-se correlação negativa fraca (r=-0,3;p=0,01) entre a quantidade de
abdominais realizados (23,81±8,5 repetições) e a velocidade da resposta no teste de atenção fase 1
(2,4 ± 0,6seg), e ainda uma correlação positiva fraca com o percentual de acertos (91,9±13,6%) na
mesma fase do teste (r=0,3;p=0,005). Relativo ao teste de agilidade (8,2±0,8seg), encontrou-se uma
correlação negativa fraca (r=-0,3;p=0,03) com o percentual de acertos na terceira etapa (78,6±19,4%) e
mais complexa do teste de Stroop. Conclusão – Foi possível observar que quanto maior a resistência
muscular localizada, abdominal, das crianças avaliadas melhor o resultado no teste de atenção. Apesar
de apresentaram um resultado físico considerado fraco, as crianças mais ágeis exibiram um melhor
desempenho na etapa mais difícil do teste de atenção. Esses resultados servem como diagnóstico para
compreender o perfil dos escolares avaliados e a necessidade de investimento em iniciativas para
melhorar a aptidão física e consequentemente a atenção seletiva e demais funções executivas no
ambiente escolar.
Palavras-Chave: Capacidades físicas, Função cognitiva, Escolares.
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Predição de massa muscular esquelética: por meio de medidas antropométricas
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Resumo
Introdução – O músculo esquelético é o maior componente da composição corporal metabolicamente
ativo nos seres humanos não obesos. A mensuração da massa muscular esquelética (MME) é de
fundamental importância para controle nutricional, indicativos patológicos e fatores prescricionais do
treinamento. A absorciometria de raios-X de dupla energia (DEXA) é um método confiável, com alta
capacidade de mensurar. Kim et al. 2004 propôs uma equação capaz de mensurar a MME utilizando o
somatório do tecido magro e mole apendicular (TMMA), na qual teve uma forte correlação, R 2= 0,96;
EPE= 1,38 kg (MME (kg) = 1,18*TMMA – 0,03*idade – 0,14). Contudo, métodos mais viáveis
financeiramente e de fácil acesso são necessários para estudos epidemiológicos. Lee et at. 2000
produziu modelos com base em medidas antropométricas para indivíduos obesos e não obesos que
não praticavam nenhum programa esportivo. Objetivos – Este estudo teve como objetivo predizer a
massa muscular esquelética para homens praticantes de artes marciais por meio de medidas
antropométricas de massa corporal e estatura utilizando como referência o DEXA. Materiais e Métodos
– A amostra foi composta por 30 homens, com idade superior a 18 anos, praticante de arte marcial
(judô, jiu-jitsu, taekwondo, karatê). Foram excluídos os indivíduos que apresentavam IMC ≥ 35 (kg/m 2).
Todos realizaram o exame de composição corporal pelo DEXA, posteriormente foi determinado a MME
pelo método do Kim et al. 2004. Para interpretação dos dados, empregou-se a estatística descritiva,
teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnof, coeficiente de correlação de Pearson, e análise de
concordância (Bland-Altman). Resultados e Discussão – De acordo com os resultados encontrados,
observa-se que a massa muscular esquelética prevista por equação de medidas antropométricas
retratou uma correlação positiva moderada (r= 0,53). Não houve diferença estatisticamente significativa
entre os valores mensurados de MME e os medidos por equação de medidas antropométricas (p>
0,05) e o tamanho do efeito foi pequeno d = 0,09. Na plotagem de Bland-Altman verificou-se a
diferença média de 0,37 ± 4,06 kg e um intervalo de confiança superior (8,33 kg) e inferior (-7,59kg)
para a diferença média. Não houve um víeis de proporção significativa entre os métodos (r= 0,22; p=
0,25). Conclusão – De maneira geral a equação antropométrica se mostrou apto para predizer a massa
muscular de praticantes de artes marciais. Todavia, faz necessárias ponderar as limitações do método,
sendo uma avaliação duplamente indireta a margem de erro deve ser considerada.
Palavras-chave: Massa muscular esquelética, Medidas antropométrica, DEXA.
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Resumo
Introdução – A Educação Psicomotora tem na estruturação do esquema corporal ponto central para a
autoconstrução da personalidade do indivíduo e para a aquisição de habilidades neuromotoras mais
complexas como aquelas referentes à aprendizagem da escrita e da matemática. Mas tal estruturação está
diretamente ligada à quantidade e qualidade das experiências psicomotoras vivenciadas pelo indivíduo e
não à especialização precoce de movimentos. Assim, considera-se que um ambiente propiciador das
mais variadas e ricas oportunidades de vivências tende a levar a criança a relacionar-se de maneira mais
intensa e prazerosa consigo e com o meio. Dessa forma, esse projeto, realizado com as crianças de um
Centro de Ensino Infantil da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), propõe um
programa de Educação Física que utiliza a Educação Psicomotora como método de trabalho, visando o
desenvolvimento psicomotor delas. Para Le Boulch (1983, p. 12) a Educação Psicomotora é “[...] uma
formação de base indispensável a toda criança quer seja normal ou com problemas [...]”, tendo como
objetivo “[...] assegurar o desenvolvimento funcional tendo em conta possibilidades da criança e ajudar
sua afetividade a expandir-se e a equilibrar-se por meio do intercâmbio com o ambiente humano”. Para
tanto, busca o desenvolvimento do esquema corporal que envolve o conhecimento do corpo e suas
partes; o conhecimento da localização e relação dessas partes entre si e no espaço, em posição estática
ou em movimento; o conhecimento das funções dessas partes; e o fato de se conseguir movimentar e
usar o corpo para um bom relacionamento com o meio. Observa-se no processo de desenvolvimento do
esquema corporal que crianças na idade pré-escolar (4/6 anos), encontram-se numa etapa denominada
por Le Boulch de Corpo Descoberto, momento em que a criança sai da etapa do corpo vivido, onde
realiza movimentos espontâneos, sem oposição voluntária e passa a ter maior consciência do próprio
corpo, descobrindo seus segmentos e as relações entre eles. A estimulação psicomotora, nesse
momento, torna-se fundamental para a consciência corporal e para o desenvolvimento dos elementos
psicomotores que darão base à escrita e à leitura, mostrando-se importante os trabalhos que visem a
inibição voluntária do movimento e a organização espaço temporal. Objetivo – Realizar avaliações
psicomotoras com pré-escolares em momentos pré e pós intervenção pedagógica embasada na
educação psicomotora. Materiais e Métodos – Participarão dessa pesquisa, 180 estudantes matriculados
em um Centro de Educação Infantil da SEEDF que terão duas aulas de Educação Física por semana, com
duração de 30 minutos cada durante um semestre letivo. Para a avaliação psicomotora será utilizada a
bateria de testes psicomotores de Gislene de Campos Oliveira (2009) que tem por objetivo mensurar a
idade psicomotora da criança e está publicada no livro Avaliação Psicomotora à luz da Psicologia e da
Psicopedagogia. A avaliação psicomotora será realizada em momentos pré e pós intervenção, buscando
verificar o desenvolvimento psicomotor das crianças.
Palavras-chave: Educação Psicomotora, Educação Infantil, Escola, Esquema Corporal, Habilidades
Motoras.
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Comparação das emoções pré-competitivas entre atletas universitários brasileiros
da modalidade basquetebol
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Resumo
Introdução – Situações pertinentes ao ambiente esportivo desencadeiam reações emocionais nos
atletas. Essas emoções são vivenciadas em valência (positiva/negativa) e intensidades variáveis antes,
durante e após a competição. Evidências científicas sugerem que as emoções vivenciadas no contexto
esportivo influenciam na atenção, na percepção, na motivação, na tomada de decisão, no controle
motor, no desempenho esportivo e mudanças nos comportamentos relacionados ao desempenho no
“calor da competição”. Observou-se ainda que homens e mulheres percebem e experimentam as
emoções de maneiras distintas. Objetivo – Comparar as emoções pré-competitivas entre atletas
universitários brasileiros da modalidade basquetebol, verificando as semelhanças e diferenças
existentes entre os naipes e as posições de jogo. Materiais e Métodos – A amostra foi composta por
111 atletas universitários brasileiros da modalidade basquetebol, sendo 57% do sexo masculino, média
de idade de 22,91± 3,88 anos, atuantes nas posições de armador (20%), ala (56%) e pivô (24%). Para
avaliar as emoções pré-competitivas utilizou-se o Sport Emotion Questionnaire (JONES et al., 2005),
traduzido para o português brasileiro seguindo as diretrizes propostas por Beaton et al. (2007) e com
propriedades psicométricas adequadas e satisfatórias para atletas brasileiros. O instrumento é
composto por 22 emoções agrupadas em cinco fatores: Empolgação e Felicidade compõe a valência
positiva, enquanto Raiva, Ansiedade e Desânimo compõe a valência negativa. Os atletas foram
orientados a indicar numa escala de Likert de 5 pontos (1- nenhum pouco a 5- extremamente) o quão
intensamente eles estavam experimentando emoções positivas e negativas em relação ao jogo que
estavam prestes a participar. Os questionários foram autoaplicados 60 minutos antes do jogo, durante a
fase classificatória do 67◦ Jogos Universitários Brasileiros (JUB’s) na cidade de Salvador, Bahia. Para
análise dos dados utilizou-se o SPSS 21.0 onde foram realizadas as medidas descritivas, o Teste t para
amostras independentes e o teste de Kruskal-Wallis para comparar as emoções pré-competitivas
experimentadas por naipe e por posição, adotando p≤0,05. Resultados e Discussão – Ao comparar os
nipes, observou-se diferença significativa somente na Felicidade (p=0,004), onde os homens
(3,98±0,65) experimentavam mais intensamente essas emoções do que as mulheres (3,55±0,91). Atletas
homens e mulheres experimentaram, de forma semelhante, emoções relacionadas à Raiva, à Ansiedade,
ao Desânimo e à Empolgação (p>0,05). Não se observou diferença significativa nas emoções entre as
posições de jogo (p>0,05). Conclusão – Os atletas universitários da modalidade basquetebol,
independente da posição de jogo, experimentaram emoções pré-competitivas de maneira semelhante
durante a competição, a exceção da Felicidade, onde os homens experimentaram essas emoções mais
intensamente.
Palavras-chave: Emoções, Basquetebol, Psicologia do esporte.
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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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