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RESUMOS EXPANDIDOS

O SER PROFESSOR(A) EM EDUCAÇÃO FÍSICA: NARRATIVAS ENTRE A
FORMAÇÃO E A EXPERIÊNCIA COM TERCEIRA IDADE.
Kleber Trevisam
Faculdade de Educação Física da ACM de Sorocaba
kleber@fefiso.edu.br
Tamara Fernanda Ramos de Oliveira
Faculdade de Educação Física da ACM de Sorocaba
tamarafef@hotmail.com

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo, partir das narrativas ocorridas em aulas de
Educação Física voltadas à Terceira Idade compreender como se dá as relações
entre professor e aluno no que concerne os entendimentos do corpo, idade,
relacionamentos, o ouvir e ser ouvido e como isso pode ser interpretado na
(re)significação da prática docente em Educação Física. A partir das narrativas
existentes entre professor(a) e a alunos percebe-se que, as preocupações com
o tempo, idade e saúde, passam a ser consideradas coadjuvantes dentro de um
processo em que o ser ouvido passar ter um relevância essencial sendo esta
parte do processo de aprendizagem e trazendo um novo sentido para o que é
ser professor. Com isso, o ser professor indica a necessidade de se ter
conhecimentos não apenas teóricos/práticos mas sim, uma visão do todo ao se
entender que o ser humano vai muito além de aspectos biológicos e que a
compreensão de que corpo, a mente e a alma são constituintes do mesmo sendo
estes responsáveis por tudo aquilo que dá vida aos pensamentos, vontades e
prazeres, produz cultura e dá vida ao imaginário ou seja, seu significado é amplo
e perpassa por diversos conceitos, pontos de vista e culturas, é algo sagrado.
Palavras-chave: Educação Física. Professor(a). Narrativa. Terceira Idade
ABSTRACT
This article aims from the narratives that take place in Physical Education classes
with elderly trying to understand how the relations between teacher and student
and how the knowledge and understanding of body, age, relationships, listen and
been listened and how it can be interpreted in the (re)meaning of the teaching

practice in Physical Education. From the narratives that exist between the teacher
and students, concerns about time, age and health, is secondary, and the
process of been listened became an essential aspect that is part of this learning
process and brings new meaning to the professor. With this, the professor
indicates the necessity to have not only theoretical/practical knowledge, but a
vision of the whole process of understanding that the human being goes far
beyond biological aspects and that the understanding of body, mind, and soul are
constituted by the same being responsible for everything that gives life to
thoughts, wills, and pleasures produce culture and give life to the imagination. In
other words, its meaning is broad and permeates various concepts, points of view
and cultures, it´s sacred.
Keywords: Physical Education. Professor(a). Narrative. Elderly

Para Le Breton em Antropologia do corpo e modernidade (2002), o corpo
é um tema a que se presta especialmente para a análise antropológica pois
pertence, por direito próprio, a uma variedade de identidade do homem. Sem o
corpo, que lhe proporciona um rosto, o homem não existiria. Viver consiste em
reduzir continuamente o mundo ao corpo, através do símbolo que este
personifica. A existência do homem é corporal. E a análise social e cultural dele
que é objeto, as imagens que falam sobre sua dimensão oculta, os valores que
o distinguem, nos falam também da pessoa e das variações que sua definição e
seus modos de existência têm, em diferentes estruturas sociais. Por estar no
centro da ação individual e coletiva, e no centro do simbolismo social, o corpo é
um elemento de grande alcance para uma análise que pretenda uma melhor
compreensão do presente.
Com isso, podemos entender que, para além dos aspectos físicos, o corpo
social,

político,

cultural,

poético,

trabalhador,

resistente/resiliente,

persistente/insistente, deficiente/eficiente/ineficiente mas presente, existente ou
mesmo ausente, reforçam a importância da Educação Física no papel de cumprir
a tarefa de ressignificar o corpo, sendo que essa ressignificação
...dependerá, em grande medida, de uma formação mais completa
daqueles que se propõem a trabalhar com o corpo nos domínios
escolares. Os educadores não conseguirão que seus aluno(a)s reflitam
sobre a complexidade corporal sem que primeiro eles o tenham feito
(MASSARI; REIGOTA, 2014).

A maneira como os indivíduos desenvolvem a sua noção sobre o corpo e
o entendimento da sua complexidade são essenciais à sua identidade, e refletem
a história por trás da construção de uma sociedade onde, muitas vezes, o
diploma de ensino superior é tido para muitos como forma de se destacar em
relação a outros e, por consequência, ser reconhecido sendo que, nesta busca,
dúvidas, incertezas e a procura por respostas que indiquem o que é ser
professor(a), estão sempre presentes.
Durante uma entre muitas das aulas que são cursadas no curso de
Educação Física, surgiu a hipótese de que o papel do professor(a) era o de
“promover encontros” ou de “ser mediador”, em certo ponto, é até compreensível
esse entendimento acerca da profissão entretanto, será que o papel do
professor(a) se resumiria a promover encontros ou de ser um mediador?
Neste ponto, qual seria a importância e a noção do “ser mais” em
Educação Física, compreendendo que a relação entre professor(a) e aluno(a)
deve ir além da reprodução de conteúdo que visam atender as expectativas de
mercado, ou mesmo aproximar pessoas ou mediar discussões?
As práticas que o “ser mais” evoca tanto no professor, quanto no
educando, um processo de reeducação constante. Esse processo se
dá na luta pelo desvelar amoroso na prática educativa, conscientizando
jovens e tendo o professor consciente de sua função (TRINDADE,
2018).

Roldão (2007, p.94) aborda que a função docente se caracteriza pela
ação de ensinar sendo que o conceito de ensinar não é definido de modo simples
e fácil, pois há diferença entre “professar um saber” e fazer os outros aprenderem
alguma coisa.
De acordo com García (2009), a profissão docente é uma “profissão do
conhecimento”, sendo que este e o saber que legitimam tal profissão, são
baseados no “compromisso em transformá-los em aprendizagens relevantes aos
aluno(a)s” (p.8). Nessa perspectiva, o professor(a) é um profissional que trabalha
com o conhecimento, e, para tanto, necessita ter compromisso com a
aprendizagem discente. Atualmente, ser professor(a) se configura em
compreender que tanto os aluno(a)s como o conhecimento transformam-se
muito rapidamente, mais do que o que estávamos habituados, e para continuar
respondendo adequadamente ao direito discente de aprender é preciso que os

professor(a)es se esforcem também para continuar aprendendo. Em outras
palavras, não é só a tarefa de ensinar aos aluno(a)s, de fazê-los aprender, mas
também é necessário o esforço do professor(a) para continuar aprendendo para
poder ensinar.
...aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais
rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender [...] é construir,
reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao
risco e à aventura do espírito (FREIRE, 1996).

Ao tentar entender tanto na teoria como na prática o que é ser
professor(a), entendemos que essa definição vai além de promover encontros e
de ser um mediador, vai além de passar conhecimento, talvez esteja equivocada,
pois ser professor(a) é ensinar e ser ensinado ou seja, uma troca de experiências
que, talvez nem todos pensem assim, porém com a importância de se entender
uma pessoa e poder contribuir de alguma forma para a vida do mesmo seja algo
único.
Qual a importância que um professor(a), independentemente da área de
atuação, tem na vida de alguém? Todos os conceitos e teorias acerca do corpo
que são ensinados durante a curso de Educação Física, como os mesmos
podem ser aplicados ao envelhescente?
A resposta para essa pergunta surge quando da necessidade de substituir
a professor(a) em aulas de ginástica para idosos(as), sendo isso algo desafiador,
pois, algo que aprendi com idosos(as) que eles são muito sistemáticos e fiéis ao
seu professor(a). A desconfiança surge ao início da atividade, por parte dos
participantes a dúvida sobre a capacidade daquele que substitui alguém ao qual
todos já haviam se acostumado e afeiçoado. Por outro lado, a incerteza de se
atender as expectativas daqueles que esperam, muitas vezes ansiosamente, por
aquele momento. Ao chegar ao local me deparo com aproximadamente 30
idosos(as), senti uma resistência por partes delas, mas estava no momento
preocupado(a) com a técnica e como iria ministrar a aula sendo que, ao término
algumas gostaram e outras não. Como melhorar a fim de atender as expectativas
de todos e conquistar os(as) novos(as) alunos(as)?
Pensando no novo desafio não demorei muito para chegar a uma solução,
claro que deveria proporcionar uma melhora de vida para eles(as) como
profissional de Educação Física me preocupando na funcionalidade da vida

cotidiana do idoso, fui além, tentei entender e conhecer cada uma dentro daquele
ambiente, quem era e qual sua historia, por que procuraram o exercício físico, e
principalmente o que sentiam.
“Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele,
mesmo que em certas condições, precise de falar a ele” (FREIRE, 1996).
A conquista do espaço na aula é seguida da confiança que se adquire ao
perceber que a identificação dos e com os alunos permite um melhor
entendimento das expectativas de cada um.
Para Freire (1996) “o educador que escuta aprende a difícil lição de
transformar o seu discurso” e ao ouvi-los, a certeza do caminho desenhado ser
o correto surge com a afirmação de “você foi a primeira professor(a) que nos
perguntou como estamos”.
Talvez no momento me senti uma vencedor(a) não por ter conquistado a
confiança delas, mas por talvez estar fazendo a diferença no dia de alguém, e
assim segui minha rotina com essas idoso(a)s, passei a ser a professor(a)
“oficial”, “ venho na aula de ginástica pois me faz acreditar que ainda sou capaz”,
sou outra pessoa depois que comecei a fazer exercício, agora posso dizer que
vivo, antes eu passava pela vida, estar aqui me faz ter uma novo sentido na
vida”, “obrigada por fazer do meu dia melhor.” e me aproximando cada vez mais
de

cada

uma

e

poder

ver

a

diversidade

de

estilo/personalidade/carisma/experiencias/vivências de mulheres, cada uma
com sua peculiaridade, com sua historia e com sua luta e com sua beleza.
Posso dizer, com toda segurança do mundo que, elas que me motivam e
não me deixam chegar e dar uma qualquer aula, sim defino o que irei passar
para elas em aula com maior carinho e chego animado(a) para exercer o que me
foi proposto, não tenho direto de me sentir desanimado(a) devo respeito por elas
que, muitas vezes moram longe e, faça chuva ou faça sol, estão prontas no
horário para a aula.
Segundo Spirduso (2005), ele relata o envelhecimento como inúmeros
processos fisiológicos que “com o passar do tempo” haverá a perda das
capacidades do tal indivíduo em que o levará a morte. Ou seja, o não
funcionamento geral do organismo.
Para Cavalcanti; Gonçalves; Asciutti, (2009), são considerados idosos,
nos países em desenvolvimento, os indivíduos com faixa etária igual ou superior

a 60 anos de idade, enquanto nos países desenvolvidos o recorte etário é de 65
anos.
No Brasil, a lei de número 8.842/94, em seu artigo 2º, parágrafo único,
refere-se que são caracterizados idosos as pessoas com mais de 60 anos, de
ambos os gêneros, etnias e ideologia sem qualquer distinção de cor.
Considerando os autores acima, Simões (1994), relata que o processo de
envelhecimento tem início ao nascer e segue com a infância , adolescência ,
velhice até a morte, seguindo um processo individual de cada órgão, parte e
sistema do corpo de cada indivíduo.
Para Shepard (2003), o envelhecimento é um processo interrupto que
afeta o processo das funções vitais no decorrer da vida, fornecendo uma base
objetiva para classificação etária como:
- Meia idade (65 a 75 anos);
- Velhice avançada (75 a85 anos);
- Velhice muito avançada (75 a 85 anos);
- Velhice muito avançada (a partir dos 85 anos).
Vimos que o processo de envelhecimento é algo natural do corpo que
todos estamos em processo constante de envelhecimento, que envelhecer não
é um obstáculo, cabe a nos saber como encarar esse processo, em uma das
inúmeras conversas que tenho com minhas alunas, uma me chamou a atenção
em especial.
Quando indagado(a) por um aluno(a) sobre a diferença em idoso e velho,
claro que deixei ele(a) o suspense no ar para ouvir atentamente a definição de
que “ser idoso é levantar todos os dias da cama sem desculpa e viver com
felicidade independente da idade e dos problemas, ser velho e reclamar de tudo
e usar a idade como desculpa de não querer viver”.
Isso, de certa forma, impacta e faz pensar pois, talvez não seja a definição
mais acadêmica que se tenha conhecimento até então, mas, é a melhor forma
de se diferenciar uma forma de pensar a si próprio.
Com isso, o ser professor indica a necessidade de se ter conhecimentos
não apenas teóricos/práticos mas sim, uma visão do todo ao se entender que o
ser humano vai muito além de aspectos biológicos e que a compreensão de que
corpo, a mente e a alma são constituintes do mesmo sendo estes responsáveis
por tudo aquilo que dá vida aos pensamentos, vontades e prazeres, produz

cultura e dá vida ao imaginário ou seja, seu significado é amplo e perpassa por
diversos conceitos, pontos de vista e culturas, é algo sagrado.
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RESUMO
O estudo teve como objetivo analisar e comparar a ativação muscular dos
seguintes músculos: Vasto Lateral (VL), Semitendíneo (ST), Glúteo Máximo
(GM) e Multífido (MF) através da EMG nos exercícios de cadeia cinética fechada
Agachamento Livre (AG) e Leg Press (LP). O estudo teve a participação de um
voluntário homem de 18 anos, massa corporal de 94,0 kg, estatura de 1,86
metros com experiência no treinamento de força aproximadamente (>=6 meses).
Foram realizados testes de familiarização e carga máxima três dias antes da
coleta de dados do estudo. No presente teste de familiarização foram realizados
os testes de 10 repetições máximas nos exercícios AG e LG. Para realização do
teste de familiarização e carga máxima o sujeito realizou um aquecimento em
esteira ergométrica de cinco minutos com velocidade ajustada à intensidade
moderada considerando uma corrida de trotes confortáveis. Em seguida o sujeito
realizou 10 repetições (REP) com a carga de 20 kg no exercício agachamento
(AG), seguindo recuperação de 3’ (três) minutos, realizou 10 (REP) com a carga
de 30 kg, seguindo recuperação de 3’ (três) minutos, realizou 15 (REP) com a
carga de 56 kg, seguindo recuperação de 4’ (quatro) minutos, realizou 10 (REP)
com a carga de 66 kg quando se determinou como a carga máxima de 66 kg
para 10 repetições no exercício de agachamento livre para o sujeito. Para ajuste
de carga no exercício leg press estimou-se a carga de 220 kg, em seguida o
sujeito realizou 10 (RPM) assim determinou-se que a carga máxima para o
exercício leg press seria a carga utilizada de 220 kg utilizada. A coleta de dados
foi realizada na sala de condicionamento físico da ACM Sorocaba unidade

Centro. Para realização da coleta foi utilizado o aparelho de EMG do modelo
Myotrace 400T G2 System (Noraxon USA Inc, Scottsdale, AZ) e para tratamento
dos dados coletados o software MyoResearch 3.6 master (Noraxon USA, Inc.,
Scottsdale, AZ). A definição de cadeia cinética segundo Steindler (1955) refere
se uma combinação de várias articulações dispostas sucessivamente
constituindo uma unidade motora complexa. Steindler (1955) define cadeia
cinética fechada (CCF) quando uma condição ou ambiente em que o segmento
distal encontra uma resistência externa e que impossibilita o movimento livre.
Nos dados coletados o exercício agachamento apresentou menor momento de
força no joelho do que o leg press (66 versus 323 Nm) respectivamente, também
foi observado

que a atividade do músculo glúteo máximo foi maior no

agachamento do que no exercício leg press. Conclui-se que o exercício
agachamento livre apresentou maior atividade de pico RMS para os músculos
semitendíneo e glúteo máximo e maior atividade de média RMS para os
músculos multífido lombar e glúteo máximo. Já no exercício leg press apresentou
maior atividade de pico e média RMS para o músculo vasto lateral com isso o
exercício leg press apresentou maior torque no joelho do que o exercício
agachamento livre.
Palavras-chave: treinamento resistido, eletromiografia, biomecânica, ativação
eletromiográfica.

INTRODUÇÃO
O termo reação em cadeia cinética originou dos estudos realizados pelo
cientista Franz Reuleaux (1829-1905), engenheiro Alemão. Posteriormente o
conceito foi popularizado por Steindler na literatura da reabilitação em seu livro
Cinesiologia do Movimento Humano, o qual foi publicado em 1955. Steindler
introduziu os termos e características de exercício de cadeia cinética fechada
(CCF) e cadeia cinética aberta (KARANDIKAR; VARGAS, 2011). Embora os
exercícios multiarticulares, também conhecidos como de cadeia fechada,
apresentem semelhanças biomecânicas entre si, no caso do agachamento livre
com barra e do leg press, grandes diferenças nos parâmetros cinético,
cinemático e eletromiográfico já foram documentadas (ESCAMILLA et al., 2001).

A ativação eletromiográfica (EMG) é utilizada como um indicador de
ativação da contração muscular concêntrica, excêntrica e/ou isométrica (DE
LUCA, 1997; STAUDENMANN et al., 2010). (Aplicações que dominam o uso do
sinal EMG são verificar o início da ativação muscular; I) buscar uma possível
relação com a produção de força; ll) indicar o processo de fadiga o qual ocorre
em um músculo e; lll) verificar a amplitude do sinal para medir a intensidade da
atividade

das

fibras

musculares

em

contração

(DE

LUCA,

1997;

STAUDENMANN et al., 2010).
Mensurar a atividade muscular por meio da EMG, normalizada por
contração voluntária isométrica máxima (CVMI), permite observar qual tipo de
movimento e/ou equipamento exige maior ativação entre músculos agonistas
(SIGNORILE; ZINK; SZWED, 2002; BRENNECKE et al., 2009; YOUDAS et al.,
2010). Também é possível comparar um único músculo frente a diferentes
exercícios, observando o maior valor “root mean square” (RMS) de pico e/ou
média, ou ainda, pelo total de energia da eletromiografia integrada (iEMG)
(CHRIS BARNETT, 1995; SAETERBAKKEN; FIMLAND, 2013).
Em pesquisa realizada por (ESCAMILLA et al., 1998), o agachamento
com barra nas costas produziu duas vezes mais atividade do que o leg press
horizontal com sistema de variação de carga (HOGAN®) nos músculos
posteriores da coxa. A atividade do quadríceps foi maior quando o joelho
flexionou a aproximadamente 90° no agachamento e no leg press. Entretanto, a
extensão de joelhos produziu maior atividade do quadríceps próximo de uma
extensão total. Além disso, a extensão de joelhos produziu maior atividade do
reto femoral, enquanto, o agachamento e leg press produziram maior atividade
do vasto lateral e do vasto medial.
(ESCAMILLA et al., 2001), analisaram a atividade eletromiográfica dos
músculos do quadríceps e posteriores de coxa em 10 homens treinados, que
realizaram agachamento ou leg press horizontal com sistema de variação de
carga (HOGAN®) em diferentes técnicas. Tanto no leg press quanto no
agachamento os participantes utilizaram um grande ou pequeno afastamento
dos membros inferiores com os pés paralelos ou posicionados em abdução.
Apenas no leg press os participantes também variaram a posição dos pés: na
parte mais alta (LPH) ou mais baixa (LPL) da plataforma. O agachamento não
apresentou diferenças na atividade de atividade muscular para nenhuma

variação das técnicas utilizadas. Nesse exercício a média de atividade
normalizada foi de 36%, 47% e 50% para o reto femoral, vasto lateral e vasto
medial respectivamente. Enquanto que nos posteriores de coxa foram 26% e
22% para o bíceps femoral e semitendíneo respectivamente. Esses valores
foram maiores do que quaisquer tipos de técnica do leg press. O leg press não
alterou a atividade muscular para a variação da posição dos pés paralelos ou em
abdução e nem para as posições LPH e LPL.

Mas quando os pés foram

colocados na parte alta da plataforma com um grande afastamento dos membros
inferiores, produziu maior atividade média de posteriores de coxa, 13% e 10%
respectivamente.
Signorile et al., (1994) compararam os músculos vasto medial (VM) e
vasto lateral (VL) no agachamento paralelo versus a extensão de joelhos. Não
houve diferença de atividade RMS entre os músculos em ambos os exercícios.
Mas, a atividade EMG foi maior no agachamento paralelo do que na extensão
de joelhos, tanto para o VM quanto para o VL. A primeira repetição do
agachamento paralelo produziu em média uma atividade RMS de 464.4 ± 50.9
µV para o VL e 441.0 ±50.0 µV para o VM. Enquanto, a primeira repetição da
extensão de joelhos produziu em média uma atividade RMS de 308.5 ± 38.9 µV
para o VL e 291.5 ± 32.4 µV para o VM. De fato, a atividade do VL e VM foi 34%
menor na extensão de joelhos.
Em outro estudo com agachamento, 10 experientes levantadores de peso
realizaram o agachamento parcial, paralelo e profundo, usando de 100 a 125%
do peso corporal como resistência. Foi realizado EMG de superfície e, os dados
foram quantificados por integração e expressos como percentual do total da
atividade elétrica dos quatro músculos analisados. Uma diferença foi encontrada
na contribuição do glúteo máximo entre os agachamentos: agachamento parcial
16,9%, agachamento paralelo 28,0% e agachamento profundo 35,4 % do total
de participação dos quatro músculos (CATERISANO et al., 2002).
Da silva et al., (2017) compararam a atividade EMG em voluntários que
realizaram o agachamento parcial versus profundo com sobrecarga externa
equalizada. Não houve diferença na percepção de esforço (PSE) para 10-RM
entre

as

duas

condições.

Mas

o

agachamento

parcial

maximizou

significativamente a ativação EMG do glúteo máximo, bíceps femoral e sóleo.

Lee et al., (2017) compararam o agachamento livre realizado com ou sem
elevação dos calcâneos. Os resultados mostraram que não houve alteração de
postura e de ativação EMG para os músculos eretores espinais e extensores do
joelho. Os autores não investigaram a ativação dos flexores do joelho.
Entretanto, segundo nosso conhecimento, até o presente momento
nenhum estudo comparou a ativação EMG dos músculos dos membros
inferiores entre os principais exercícios do treinamento resistido em uma sessão
aguda com sobrecarga equalizada. A hipótese do estudo é que para um
programa de treinamento resistido envolvendo os exercícios agachamento livre,
leg press, cadeira extensora, cadeira flexora e mesa flexora, ocorrerá maior
ativação e solicitação muscular dos extensores do joelho.
Tudo isso, traz implicações na escolha do exercício mais adequado em
diferentes fases e necessidades da reabilitação do joelho. Assim, nosso objetivo
foi realizar um estudo piloto para avaliar o torque resistente no joelho e a ativação
eletromiográfica

dos

principais

músculos

envolvidos

nos

exercícios

agachamento livre e leg press, em plano inclinado à 45º.
JUSTIFICATIVA
A revisão da literatura mostra que o aparelho leg press, inclinado a 45º
não foi comparado em relação ao agachamento livre com barra em relação a sua
atividade eletromiográfica e momento de força gerada no joelho. Assim, se faz
necessário aumentar o estado de conhecimento destes exercícios com um
estudo descritivo.
OBJETIVO
O objetivo do presente estudo foi avaliar e comparar a atividade
eletromiográfica dos músculos vasto lateral (VL), glúteo máximo (GM),
semitendíneo (ST) e multífido lombar (MF) entre os exercícios de agachamento
livre e leg press inclinado à 45º, bem como analisar o momento de força
produzido no joelho.
MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa foi aprovada pelo do Comitê de Ética em Pesquisa da
universidade de Sorocaba CAAE número 86600618.4.0000.5500. O voluntário
foi informado detalhadamente de todos os procedimentos metodológicos do
estudo e quanto aos possíveis riscos e desconfortos relacionados à participação
nos experimentos e durante o treinamento. Após os esclarecimentos, o
voluntário assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
SUJEITO
O estudo teve a participação de um voluntário homem de 18 anos, massa
corporal de 94,0 kg, estatura de 1,86 metros com experiência no treinamento de
força aproximadamente (>=6 meses).
DELINEAMENTO EXPERIMENTAL
No presente teste de familiarização e carga máxima foi realizado o teste
de 10 repetições máximas nos exercícios agachamento livre e leg press, o sujeito
realizou um aquecimento em esteira ergométrica de cinco minutos com
velocidade ajustada à intensidade moderada considerando trotes confortáveis.
Em seguida o sujeito realizou 10 repetições (REP) com a carga de 20 kg
no exercício agachamento (AG), seguindo recuperação de 3’ (três) minutos,
realizou 10 (REP) com a carga de 30 kg, seguindo recuperação de 3’ (três)
minutos, realizou 15 (REP) com a carga de 56 kg, seguindo recuperação de 4’
(quatro) minutos, realizou 10 (REP) com a carga de 66 kg quando se determinou
como a carga máxima para 10 repetições no exercício de agachamento livre para
o sujeito. Para ajuste de carga no exercício leg press estimou-se a carga de 220
kg, em seguida o sujeito realizou 10 (RPM) assim determinou-se que a carga
máxima para o exercício leg press seria a carga utilizada.
AGACHAMENTO LIVRE
Com a barra nas costas sobre os ombros o indivíduo posicionado em pé,
afastamento dos pés será igual à distância biacromial, sendo que os
posicionamentos dos pés foram livremente escolhidos pela técnica habitual do

sujeito. A partir dessa posição o sujeito desceu na fase excêntrica até a máxima
posição de flexão do joelho possível, sem causar prejuízo à técnica e retornar à
posição inicial. A velocidade de execução não foi controlada para não interferir
na técnica habitual do sujeito.
Leg press inclinado à 45º
Foi realizado em equipamento leg press em plano inclinado à 45º
(Portico®). afastamento dos pés foi igual à distância biacromial,. A partir dessa
posição o indivíduo desceu na fase excêntrica até a máxima posição de flexão
do joelho possível, sem causar prejuízo à técnica e retornar à posição inicial. A
velocidade de execução não foi controlada para não interferir na técnica habitual
do voluntario.
Eletromiografia
O sinal eletromiográfico foi coletado a 1000 Hz nos músculos, vasto
lateral, semitendíneo, glúteo máximo e multífido lombar através da utilização do
(Eletromiográfo Myotrace 400T G2 System (Noraxon USA Inc, Scottsdale, AZ).
Os dados foram enviados em tempo real para um computador via Bluetooth para
o Software Myo Research 3.6 master (Noraxon USA, Inc., Scottsdale, AZ). A
preparação do local de colocação dos eletrodos seguiu as recomendações
SENIAM
Cinemetria
Parâmetros cinemáticos serão obtidos através de análise bidimensional
com duas câmeras de 30 fps (LifeCam Studio – Microsoft). Os dados foram
sincronizados em tempo real com a EMG através do software MyoResearch 3.6
master (Noraxon USA, Inc., Scottsdale, AZ). Marcadores reflexivos serão
posicionados nos seguintes pontos anatômicos: Espinha Ilíaca anterossuperior,
Trocanter maior do fêmur, Epicôndilo lateral do joelho, Centro da patela e
maléolo lateral do tornozelo. Todos seguindo as orientações do protocolo do
Hospital Helen Hayes (HHH).
RESULTADOS
O agachamento apresentou menor momento de força no joelho do que o
leg press (66 versus 323 Nm) respectivamente (Figura 1). Os resultados de
ativação eletromiográfica são apresentados nas tabelas 1 e 2 abaixo

Figura 1. Exercício leg press em plano
inclinado à 45º (A) e agachamento livre com
barra (B)

Tabela 1. Atividade de pico RMS eletromiográfica comparativa do
agachamento e leg press inclinado à 45º

Músculos/ exercício

Agachamento

Leg press

Vasto lateral

74,4

77,3

Semitendíneo

17,4

8,9

Multífido lombar

68,3

95,1

Glúteo máximo

65,1

37,8

Tabela 2. Atividade de média RMS eletromiográfica comparativa
do agachamento e leg press inclinado à 45º

Músculos/ exercício

Agachamento

Leg press

Vasto lateral

31,6

41,2

Semitendíneo

8,9

4,1

Multifideo lombar

41,0

36,1

Glúteo máximo

23,3

16,9

DISCUSSÃO
Nossos resultados corroboram em partes com os estudos de
(ESCAMILLA et al., 2001). No entanto, ao contrário do estudo de Escamilla e
colaboradores, nós encontramos maior atividade do vasto lateral no leg press
em plano inclinado à 45º do que no agachamento livre. Talvez isso se deva ao
fato que o momento de força flexora produzido no joelho pelo leg press foi quase

cinco (5) vezes maior do que no agachamento (323 versus 66 Nm). O Fato de o
vetor de força produzir uma tendência puramente flexora (Figura 1) com elevado
momento de força (323 Nm) pode ter causado esta maior ativação.
Outro fato interessante em nosso estudo foi que o pico RMS de ativação
do multífido lombar foi maior no leg press do que no agachamento (95,1 versus
68,3 % RMS) e os valores de média RMS foram próximos, mas foi maior no
agachamento (Tabela 2). Talvez isto se deva ao fato que o sujeito realiza o
exercício leg press com presença de retroversão pélvica, observada na
cinemática (Não mensurado).
Também foi observado em nosso estudo que a atividade do glúteo
máximo foi maior no agachamento do que no leg press. Este fato corrobora com
a maioria dos estudos da literatura, com exceção do estudo de Silva e
Colaboradores (DA SILVA et al., 2017). Assim, preferimos atribuir a nossa
contribuição aos estudos que predominam em dizer a existência de grande
ativação do glúteo máximo no agachamento livre. Pois a literatura já apresenta
comprovações de boa hipertrofia deste músculo quando envolvido no
treinamento de agachamento (KUBO; IKEBUKURO; YATA, 2019).
CONCLUSÃO
O agachamento livre apresentou maior atividade de pico RMS para os
músculos semitendíneo e glúteo máximo e maior atividade de média RMS para
os músculos multífido lombar e glúteo máximo. Já no exercício leg press
apresentou maior atividade de pico e média RMS para o músculo vasto lateral.
O leg press produziu maior torque no joelho do que o agachamento.
Ambos os exercícios solicitaram bem o vasto lateral, mas se quiser
diminuir o torque gerado no joelho o agachamento é uma melhor opção.
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RESUMO
Os compartilhamentos geram mudanças no comportamento dos indivíduos,
ecoando no campo educacional. Este artigo foca no ensino superior, educação
física, vislumbrando os efeitos, nas falas dos alunos da instituição lócus da
pesquisa, nos documentos oficiais de avaliação interna, vendo o contexto como
rupturas epistêmicas e a nova emergência. A pesquisa gerou o encontro de cinco
nortes:

processo

informacional,

geração

conectados,

novos

aparatos

tecnológicos e velocidade dos indivíduos.
Palavras-chave: Educação Física; Episteme; Ensino Superior.
RUPTURAS NAS CONEXÕES

Os avanços tecnológicos causam remodelações no tempo e espaço, e um
olhar atento possibilita a compreensão de rupturas que se dão por esse mundo
transformado e em transformação, que está se atualizando a todo o momento
por uma fluidez tecnológica incessante. A contemporaneidade apresenta
transformações, o presente não será o mesmo que daqui alguns segundos,
alterações tecnológicas que estão mesclando completamente os espaços reais
e virtuais, os ciberespaços. Ao entendermos a tecnologia como a torre de
transmissão de energia, com suas redes interligando a todos, alterando

subjetividades e determinando escolhas do que e no que acessar (LÉVY, 1999;
CASTELS, 1999).
Acreditamos, em uma ruptura da nossa relação com o tempo, constituindo
uma nova episteme que reformula todos os processos. Como Foucault (1987)
nos ensina, entendemos episteme enquanto o conjunto de formações
discursivas de saberes e pensamentos em um determinado momento histórico,
que governam o que pode ser dito bem como as interdições discursivas. Nos
aspectos de transformações epistêmicas há continuidades, descontinuidades,
verificáveis por seus vestígios históricos e pelo modo como agem sob os sujeitos.
Ao nos inspirarmos no método utilizado por Foucault denominado como
arqueológico, buscamos justamente os saberes que estão circulando,
caracterizando essa época pelo o que é falado e pelas ações dos sujeitos
imbricados em relações poder.
O mundo de hoje carrega rupturas - como explica Camargo (2018) quando
afirma que a tecnologia quebra, viola e possui o efeito de interrupção do
existente, a descontinuidade de discursos sólidos da modernidade, como a
própria subjetividade sendo modificada como fruto das redes informacionais
fluidas existentes e crescentes.
Abordamos neste trabalho três consequências: I) o entendimento das
transformações tecnológicas, que configura o ser, estar, agir e se relacionar com
as interligações presentes no tempo e espaço; II) a preocupação em entender
quais as vertentes desta tecnologia, junto com o pânico daqueles que possuem
cegueira e se acomodam, pela reprodução do que é visto e entendido, em não
entender o que está acontecendo; III) a compreensão de pertencer a esse meio.
Para dar conta do objetivo anunciado, no presente trabalho utilizaremos a
ferramenta foucaultiana episteme, conceito trabalhado na obra A Arqueologia do
Saber (1987), em conjunto com as leituras realizadas de especialistas no debate
sobre a tecnologia com a Educação, como Zygmunt Bauman (2001), Pierre Lévy
(1999), Alvin Toffler (1980) e Manuel Castells (1999), para realizar análises e
conexões.

METODOLOGIA

Este estudo utiliza como metodologia a análise documental - qualitativa fundamentada nos autores Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009)1, utilizando
dados da CPA da instituição FEFISO, provenientes de discursos dos alunos em
formação na graduação de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física dos
anos 2013 a 2018. Estas leituras estiveram vinculadas à busca permanente de
indícios de como a tecnologia está modificando a formação desses professores.
Além disso, buscamos entender como essa tecnologia está capturando os
sujeitos e os subjetivando. A análise da CPA (comissão própria de avaliação) 2
possibilitou obtenção das informações em falas e expressões de cada um,
baseando-se nos estudos e as próprias vivências, com o acompanhamento
social epistemológico, documento que consideramos uma excelente fonte de
dados para o objetivo de pesquisa da instituição para se situar no contexto social,
o conter-se com os dados que tem em mãos sem altera-los. Esses comentários
dos alunos, é um espaço que se encontra após a realização de um questionário
que é liberado duas vezes no ano, um em cada final de semestre, tendo como
foco a formação dos sujeitos com melhoria e aprimoramento, em estrutura física
e acadêmica. Esses comentários não são obrigatórios, cabe a cada um a
necessidade de comentar. Assim, parte da subjetividade dos pesquisadores em
haver o encontro com essas falas dos “conectados”. Essas ações têm como
metas a serem alcançadas a cada período, entendendo que a análise cruzou no
alcance de um triênio, observando assim a grande transformação e velocidades
das exigências.

1 A ação documental está pautada na busca de informações absorvidas, pelo significado que é dado para

o que é lido, sendo a trilha do caminho a ser percorrido e direcionado, estando atrelado ao que está sendo
trabalhado, através do potencial criativo do observador e as estratégias utilizadas para que consiga
absorver informações e coletar dados. Nas falas dos autores “O documento escrito constitui uma fonte
extremamente preciosa para todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em
qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois não é raro que ele represente
a quase totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas épocas. Além disso, muito
frequentemente, ele permanece como o único testemunho de atividades particulares ocorridas num
passado recente (CELLARD, 2008: 295 apud SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p.2).
2 FEFISO (Faculdade de Educação Física da Associação Cristã de Moços) que possui a CPA com “as
atribuições de planejar, organizar e promover os processos internos de avaliação institucional e dos cursos
superiores ofertados. Compete-lhe ainda acompanhar e avaliar os planos de melhorias institucionais e de
cursos e a execução dos protocolos de saneamento de deficiências identificadas nas avaliações do MEC
objetivando a melhoria da qualidade da educação superior, o aumento permanente de sua eficácia
institucional e efetividade acadêmica e social” (FEFISO, Regulamento Interno da CPA, p.1).

IMPACTOS E REFLEXOS

No primeiro contato com a CPA foi possível evidenciar os discursos à tona
pelos ciberespaços, anexada online, observando como os sujeitos mudam a sua
postura após o acesso às plataformas online - tecnologia - espaços dos quais
fazem parte. Vale ressaltar que entre os anos 2015 a 2017 foi implantado o
sistema de auto avaliação por triênios, portanto esta pesquisa cuja coleta deuse entre 2013 a 2017 situava-se, também, dentro de um triênio de avaliação.
Cabe observar que, com o fechamento do triênio, que possuiu seus pontos
evolutivos, assim como ao realizar a leitura, é possível interpretar e relacionar
com cada ano o que estava sendo abordado, primordialmente salientando o
quadro evolutivo entre os anos e a grande imersão da Tecnologia-Educação nas
falas, quando observamos as gerações de cada ano.
O encontro com esses discursos possibilitou a relação com os estudos
realizados na última década, que mostram o surgimento de uma nova geração
de seres humanos que possuem diversas características bem específicas. Um
destes estudos foi feito pelo estadunidense Marc Prensky, que criou o conceito
de “nativos” e “imigrantes digitais”. Segundo Prensky (2001), os nativos digitais
são todos aqueles que nasceram e cresceram na era das tecnologias digitais,
enquanto os imigrantes digitais nasceram na era analógica, tendo migrado, já
adultos, para a era digital. Pode-se observar a diferença entre esses dois grupos,
de acordo com a forma de pensar e de processar informações. Essas diferenças
acabam gerando os conflitos ou descompassos de gerações no âmbito da
educação, pois os jovens estão na era da informação, os educadores na era do
conhecimento, assim a jornada de passagem de uma para outra é o desafio de
educandos e educadores.
Assim entendendo que a cada instante que se passa, são novos discursos
que estão em jogo. Como Foucault (1987) relata que a análise dos discursos é
trabalho eletivo dos historiadores (no tempo, causalidade, regularidade, signo,
etc. - acontecimentos), mas, que sendo como uma engrenagem, possui o acaso,
a materialidade e o descontinuo. Traz aliada em sua essência emergências a
todo o momento do novo e este qual é compartilhado por meio de conexões, que
são as relações entre si. Visto que a maior transformação está no convívio
humano, que Bauman (2001) decreta sobre uma sociedade abalada pela

inundação informacional, a formação para atender uma necessidade, a
modificação e o deslocamento, encontrando a força que exerce e como foi
contornada (rearticulou). Essas profundas mudanças da sociedade são
caracterizadas por uma valorização da informação.
Portanto, o encontro com as falas dos alunos permitiu adotar 5 nortes que
caracterizam a emergência de uma nova episteme, que são: Processo
Informacional (busca de livros); Conectados (melhoria da acessibilidade da
internet, wi-fi, site, aplicativos, etc.); Aparatos tecnológicos (ventilador, ar
condicionado, computador, data show, etc.); Multiplicidade (trabalho- mercado
de trabalho/estudos); e em quinto a Velocidade-necessidade, flexibilidade e
agilidade (o como estruturar as aulas), tendo como eixo central os Aparatos
Tecnológicos a utilização e necessidade dos mesmo na vida cotidiana dos
sujeitos pertencentes ao meio. O estar atrelado e não viver sem.
Essa explosão de informações nunca cessará, é como um espírito aberto
e receptivo a mudanças, o que demanda preparar as novas gerações para
selecionarem as informações em função das várias arcas existentes no
ciberespaço. O Segundo Dilúvio não terá fim. Não há nenhum fundo sólido sob
o oceano de informações. Tudo isso, devido a esse grande dilúvio de
informações (LÉVY, 1999), uma correnteza de novas ideias passa e logo em
seguida, já estão milhares por vir em consequência, cada vez uma mais rápida
que a outra. Existem várias barcas nesse dilúvio, assim é necessário saber
nadar, porque a cada correnteza que passa ela se torna mais potente e com
mais mudanças, e por consequência as barcas se tornam atrasadas. O portador
direto do saber não seria mais a comunidade física e sua memória carnal, mas
o ciberespaço, a região dos mundos virtuais, por meio do qual as comunidades
descobrem e constroem seus objetos e conhecem a si mesmas como coletivos
inteligentes.

CONSIDERAÇÕES

Com os dados coletados e as suas devidas relações, é possível a
compreensão de pontos que caracterizam a mudança comportamental nas
relações entre discentes e docentes, e o comportamento em sala de aula. O

primeiro observado foi encontro geracional em sala de aula, ainda mais quando
o assunto é a atualização tecnológica constante e veloz, necessitando a imersão
e reconfiguração de todo o meio. Isso significa que pessoas de diferentes idades
estão convivendo. Esse choque geracional fica claro com o uso tecnológico da
geração atual, estes que possibilitam inúmeras ferramentas informacionais. A
necessidade de atualização de todo o ramo envolvente, como Bauman (2001)
inunda, espalha-se e traça o seu próprio caminho, sem haver um final, não
necessita de pausa, nem silêncio, só desenvolve-se. A cada instante que passa
novos discursos estão em jogo, como hoje sendo a doutrina do mercado de
trabalho, ao finalizar a pesquisa já havia um embate, pois, cada parte do trabalho
foi realizado em um contexto com encontros diversos e o agora já não pertence
ao mesmo.
É necessário a adaptação das práticas, entendendo que o jornal foi
substituído pelos celulares conectados à internet, que transmitem informações
positivas e negativas. Cabe ao professor direcionar as infinitas maneiras que ali
habitam discursos e como se relacionar, já que mudou os interesses e a forma
de se comportar e relacionar. Uma multiplicidade de possibilidades, integrações
de diversas propostas, e reconhecimento sempre das potencialidades humanas.
Compreendendo, estamos nesse momento, o ontem, não será o amanhã, as
gerações que estavam, já não estão, as maneiras de se relacionar mudaram, os
conectados na ruptura epistêmica das transformações.
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RESUMO
O propósito desta pesquisa foi avaliar o conhecimento dos alunos da Faculdade
de Educação Física da Associação Cristã de Moços de Sorocaba FEFISO/ACM
sobre avulsão dental. A base desta pesquisa foi uma revisão de literatura e
também uma pesquisa de campo com uma amostra de 171 alunos, sendo 100
homens e 71 mulheres. Na revisão de literatura definimos avulsão dental e
descrevemos os procedimentos corretos a serem executados com o objetivo de
salvar o elemento dental e evitar as sequelas da avulsão dental, uma vez que
interferem na qualidade de vida do acidentado em termos de desconforto físico
e psicológico, além de interferir negativamente nas relações sociais. Já na
pesquisa de campo observou-se que uma grande parcela dos participantes não
tinha conhecimento sobre o tema (93,6%), não se sentia capaz de reimplantar o
dente avulsionado e não sabia como agir (84,8%) embora a maioria dos
entrevistados (98,2%) considere importante o profissional de Educação Física
ter conhecimento sobre o tema Avulsão Dental. Conclui-se com este trabalho
que os acadêmicos de Educação Física precisam ser melhores informados sobre
a avulsão dental, pois lidam enquanto estagiários e lidarão quando graduados,
diariamente, com situações de risco com relação ao trauma alvéolo-dental e o
conhecimento sobre o assunto é a única forma de conseguir salvar o dente e
preservar a integridade física do acidentado.
Palavras-chave: Avulsão Dental. Trauma Alvéolo-dental. Reimplante.

INTRODUÇÃO
Endente-se que avulsão dental é a completa separação de um dente do
seu alvéolo (PAIVA; ANTONIAZZI, 1993; ESTRELA; FIGUEIREDO, 1999;
WESTPHALEN

et

al.,

1999;

COHEN;

BURNS,

2000;

ANDREASEN;

ANDREASEN, 2001), com o rompimento das fibras do ligamento periodontal
permanecendo uma parte aderida ao semento do dente e outra no osso alveolar
(BARRET; KENNY, 1997; VASCONCELOS; FERNANDES; AGUIAR, 2001).
Esse tipo de trauma ocorre principalmente em crianças de idade escolar
e na maioria dos casos em indivíduos do sexo masculino, estudos afirmam que
pelo menos metade das crianças podem sofrer esse tipo de trama alvéolo-dental
(MARCENES; ZABOT; TRAEBERT, 2001).
Dentre as lesões traumáticas dentais a avulsão dental apresenta um
grande percentual nos dentes permanentes com maior prevalência nos incisivos
centrais superiores em crianças de 7 a 9 anos, pois nessa idade o ligamento
periodontal ainda é uma estrutura frouxa (ARAUJO et al., 2010).
Dentre as opções o reimplante do elemento dental é a mais indicada, deve
ser feita o mais rápido possível após o incidente, ainda no local do ocorrido
(BARRET; KENNY, 1997, SOARES; SOARES, 1988; PANZARINI et al., 2003),
uma vez que as células do ligamento periodontal tenham vida para preservar as
funções do dente (PAIVA; ANTONIAZZI, 1993).
Com a reimplantação imediata é possível preservar a vitalidade das
estruturas aderidas no semento do dente (ANDREASEN, 1980 apud QUEIROZ,
2010), estudos afirmam que há uma grande chance de reparo do dente
avulsionado (ANDREASEN; BORUM; ANDREASEN, 1997 apud QUEIROZ,
2010).
Porém, há casos que o dente não pode ser reimplantado no local do
acidente, portanto, o dente deve ser acondicionado em um recipiente com uma
substância líquida para preservar as células dos ligamentos periodontais e
mantê-las em bom estado para receber o tratamento devido em um consultório
(BARRETT; KENNY, 1997 apud QUEIROZ, 2010; RAM; COHENCA, 2004 apud
QUEIROZ, 2010; AMERICAN ASSOCIATION OF ENDODONTITS, 1995 apud
QUEIROZ, 2010; TROPE, 2005 apud QUEIROZ, 2010).

O líquido que deve ser escolhido para armazenar o dente deve ser capaz
de preservar a vitalidade das células do ligamento periodontal (ASHKENAZI;
SARNAT;
KEILA, 1999 apud QUEIROZ, 2010), deve também ser de rápido acesso
e com o pH compatível com os ligamentos que estão aderidos do semento do
dente, não provocando nenhum dano celular na sua estrutura (COURTS;
MUELLER; TABELING, 1983 apud QUEIROZ, 2010; BLOMLÖF; OTTESKOG,
1980 apud QUEIROZ, 2010; LEKIC; KENNY; BARRET, 1998 apud QUEIROZ,
2010).
Sugere-se que o dente seja acondicionado em um recipiente com leite
bovino pasteurizado ou até mesmo a própria saliva da pessoa para que a
humidade preserve as estruturas do dente mantendo sua vitalidade
(GONÇALVES et al., 2004; GARCIA-GODOY; GARCIA-GODOY; GARCIAGODOY, 987; DUARTE, 1997). Dentre vários autores as substâncias mais
indicadas para o armazenamento são a água (HILTZ; TROPE, 1991 apud
QUEIROZ, 2010), a saliva (HAMMARSRÖM et al., 1986 apud QUEIROZ, 2010),
o soro (BLOMLOF et al., 1983 apud QUEIROZ, 2010 ) e o leite bovino (CVEK;
GRANATH; HOLLENDER, 1974 apud QUEIROZ, 2010; LINDSKOG; BERG;
PIERCE, 1986 apud QUEIROZ, 2010; TROPE; FRIEDMAN, 1992 apud
QUEIROZ, 2010).
Dentre essas substâncias a água é a menos indicada, pois é inviável por
ser hipotônica (HAMMARSRÖM et al., 1986 apud QUEIROZ), já a saliva mantém
o dente úmido e preserva o elemento dental por 2 horas, porém, contém
bactérias, enzimas salivares e grande risco do acidentado poder engolir o dente
e seu pH não é compatível (PAIVA; ANTONIAZZI, 1993; ESTRELA;
FIGUEIREDO, 1999; COHEN, BURNS, 2000).
O soro fisiológico conseguiu bons resultados ao preservar a vitalidade das
células do ligamento periodontal, porém seu tempo de armazenamento é
somente de 30 minutos (CVEK; GRANATH; HOLLENDER, 1974 apud
QUEIROZ, 2010). Já o leite bovino tem apresentado bons resultados nos últimos
estudos (PEARSON et al., 2003; BLOMLÖF; OTTESKOG, 1980; BLOMLÖF,
1981 apud QUEIROZ, 2010), possuindo relatos de um tempo de armazenamento
de até 6 horas, sem causar prejuízos nos tecidos presentes e estruturas
(TROPE; FRIEDMAN, 1992 apud QUEIROZ, 2010). E alguns pontos fortes do

leite bovino é o pH compatível com as células do ligamento periodontal e devido
o processo de pasteurização é isento de bactérias (MARINO et al., 2000 apud
QUEIROZ, 2010).
Neste caso é importante o conhecimento sobre avulsão dental das
pessoas que diariamente trabalham com crianças ou que possam estar
presentes em atividades com risco de trauma bucal, com o intuito de favorecer
o prognóstico do reimplante bucal (ARAUJO et al., 2010).
O conhecimento sobre os primeiros socorros, relacionados à avulsão e
reimplante dentário, deve ser inserido nas escolas. E, para atingir esse propósito,
a informação deve ser direcionada para as crianças, pais ou responsáveis,
escolas e professores, bem como para a sociedade como um todo (ANDERSON;
AL-ASFOUR; AL-JAME, 2006).
METODOLOGIA
A amostra desta pesquisa foi composta por 171 estudantes dos primeiros
e segundos períodos diurnos e noturnos de graduação da Faculdade de
Educação Física da Associação Cristã de Moços de Sorocaba.
Para a coleta de dados foi utilizado um questionário de múltipla escolha.
O questionário objeto desta pesquisa foi entregue aos estudantes para serem
respondidos nas dependências da Faculdade, antes do início da aula teórica.
Juntamente com o questionário, os graduandos em Educação Física também
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO 2), através
do qual eles permitiam utilizar, neste trabalho de conclusão de curso, os dados
informados. Os dados coletados foram agrupados e tabulados e estão expressos
na forma de gráficos por porcentagem.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Dos 171 estudantes que participaram desta pesquisa, 100 eram do sexo
masculino (58,5%) e 71 eram do sexo feminino (41,5%), conforme pode ser
observado no Gráfico 1.

Feminino
41,5%
Masculino
58,5%

GRÁFICO 1 – Percentual dos estudantes participantes da pesquisa segundo o gênero

Os estudantes da Faculdade de Educação Física da ACM de Sorocaba
que participaram desta pesquisa tinham idade variando entre 18 e 45 anos, de
forma que as faixas etárias apresentaram o seguinte percentual: 53,2% até 20
anos de idade; 29,2% entre 21 e 25 anos; 7,6% entre 26 e 30 anos e 9,9%
apresentavam mais de 30 anos de idade, conforme pode ser observado no
Gráfico 2.
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GRÁFICO 2 – Percentual de estudantes participantes na pesquisa segundo a faixa etária

Foi perguntado aos estudantes se eles trabalham na área de Educação
Física e 127 alunos (74,3%) responderam que não. Dos 44 alunos (25,7%) que
responderam sim, 6,4% (11 alunos) relataram fazer estágio; 7,6% (13 alunos)
disseram atuar em academia e 11,7% (20 alunos) afirmaram trabalhar em outra
atividade relacionada à Educação Física, conforme pode ser visualizado no
Gráfico 3.
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GRÁFICO 3 – Percentual
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de estudantes que trabalham na Área da Educação Física.

Foi perguntado aos estudantes se eles sabem o que é Avulsão Dental e
93,6% dos entrevistados (160 estudantes) relataram que não, enquanto 6,4%
(11 estudantes) responderam que sim, conforme pode ser visualizado no Gráfico
4.
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GRÁFICO 4 – Percentual de alunos que sabem o que é Avulsão Dental

Ao serem questionados se eles se achavam capazes de colocar um dente
que saiu da boca devido a um trauma de forma correta em seu lugar novamente,

4,8% dos alunos entrevistados (145 alunos) disseram que não, enquanto 15,2%
(26 alunos) disseram que sim, conforme pode ser observado no Gráfico 5.
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GRÁFICO 5 – Percentual de alunos que relataram saber

Foi perguntado aos 26 estudantes que disseram serem capazes de
colocar o dente de volta ao alvéolo dentário, como eles segurariam o dente que
saiu da boca, se pela coroa, pela raiz ou de qualquer forma. 73,1% (19 alunos)
disseram que segurariam pela coroa, 7,7% (2 alunos) o fariam pela raiz e 19,2%
(5 alunos) disseram que segurariam de qualquer forma, conforme pode ser
constatado no Gráfico 6.
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GRÁFICO 6 – Por onde cada aluno seguraria o dente que saiu da boca.

Ao serem indagados sobre quando eles recolocariam o dente de volta na
boca, 73,1% (19 alunos) afirmaram que fariam isso imediatamente, enquanto
26,9% (7 alunos) disseram que recolocariam após conversar com os pais da
criança ou com um dentista, conforme demonstrado no Gráfico 7.
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GRÁFICO 7 – Por onde cada entrevistado seguraria o dente que saiu da boca.

Ao serem questionados sobre qual tratamento dariam ao dente antes de
recolocá-lo na boca, 61,% (16 dos 26 alunos que responderam) enxaguariam o
dente em água de torneira; 34,6% (9 alunos) escovariam suavemente o dente
com uma escova; 3,8% dos alunos (1 aluno) esfregariam o dente para sair toda
sujeira e nenhum tratamento ao dente, e simplesmente o entrevistado relatou
que não daria, jogaria no lixo, conforme pode ser visualizado
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GRÁFICO 8 – Qual tratamento você daria ao dente antes de recolocá-lo na boca

Quanto ao local em que guardariam o dente da pessoa que saiu da boca
devido ao trauma, dos 171 entrevistados, 27,5% (47 estudantes) relataram que
guardariam o dente numa gaze; 22,8% (39 estudantes) num guardanapo limpo;
15,2% (26 estudantes) armazenariam em um recipiente com soro fisiológico;
9,4% (16 alunos) guardariam o dente num recipiente com gelo; 6,4% (11
estudantes) relataram que não guardariam o dente que saiu da boca e sim
jogariam no lixo; 5,8% (10 alunos) guardariam num recipiente vazio; 4,7% (8
alunos) armazenariam em um recipiente com leite; 3,5% (6 alunos) guardariam
em um recipiente com álcool; 2,9% (5 alunos) guardariam na saliva, embaixo da
língua; 1,2% (2 alunos) disseram que guardariam em outro local e 0,6% dos
entrevistados (1 aluno) guardaria o dente na mão ou no bolso. O Gráfico 9 ilustra
o percentual de respostas quanto ao local em que guardariam o dente após o
trauma.
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GRÁFICO 9 – Onde os entrevistados guardariam o dente que saiu da boca após o trauma

Ao serem indagados sobre o que cada entrevistado acredita ser um
reimplante dental, 62,6% (107 estudantes) afirmaram ser a recolocação do
mesmo dente na boca; 18,7% (32 alunos) acreditam que é implantar um dente
na boca com um parafuso de titânio; 8,2% (14 alunos) acham que é a
substituição de um dente por outro; 7,0% (12 alunos) acreditam ser a colocação
de outro dente na boca; 2,9% (5 alunos) disseram ser um transplante de um
dente e apenas 1 aluno (0,6% da amostra) não respondeu a essa questão.
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GRÁFICO 10 – Para você, o que é um reimplante dental.

Ao serem questionados se eles já tinham recebido alguma informação
prévia sobre avulsão dentária, 158 alunos (92,4%) relataram que não, enquanto
13 alunos (7,6%) disseram que sim, conforme demonstra o Gráfico 11 .
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GRÁFICO 11 – Percentual de estudantes que já receberam alguma informação prévia sobre avulsão dental

Ao serem questionados se eles já prestaram algum socorro a alguma
vítima de Avulsão Dentária, 169 alunos (98,8%) relataram que não, enquanto 2
alunos (1,2%) disseram que sim, que já presenciaram essa situação e
socorreram a vítima, conforme apontado no Gráfico 12.
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GRÁFICO 12 – Percentual de estudantes que já socorreram alguma vítima de avulsão dental.

Ao serem questionados se eles consideram importante para a formação
profissional deles receber informações sobre Avulsão Dental e outros tipos de
traumatismos dentários, já prestaram algum socorro a alguma vítima de Avulsão
Dentária, 168 alunos (98,2%) relataram que sim, enquanto 3 alunos (1,8%)
disseram que não, conforme demonstrado no Gráfico 13.
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GRÁFICO 13 – Percentual de estudantes que consideram importante para a formação profissional receber informações
sobre avulsão dental e outros tipos de traumas dentários

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final desta pesquisa notamos que os resultados indicaram que a
maioria

dos

estudantes entrevistados da

FEFISO/ACM,

apresentaram

conhecimento muito aquém do necessário para a realização de manobras de
primeiros socorros em relação a um dente avulsionado e, desta maneira, não
estão aptos a realizar o tratamento mais indicado nesses casos. Sendo assim, é
imprescindível que os Acadêmicos de Educação Física sejam melhor informados
sobre a avulsão dental, com uma grade especifica sobre o tema, pois lidam
enquanto estagiários e lidarão quando graduados, diariamente, com situações
de risco com relação ao trauma alvéolo-dental e o conhecimento sobre o assunto
é a única forma de conseguir salvar o dente e preservar a integridade física da
criança.
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RESUMOS SIMPLES

Matheus Fernandes Vieira
FEFISO
LESÕES OSTEOARTICULARES EM PRATICANTES DE JUDÔ: CAUSAS E
PREVENÇÕES.
Esta pesquisa bibliográfica teve como objetivo principal identificar qual a
predominância de lesões osteoarticulares quanto ao golpe, frequência de
treinamento, gravidade e região anatômica em praticantes de judô, descobrir
qual a relação entre a lesão, graduação, tempo de pratica, técnica de preferencia
do atleta e contribuir com tratamentos e medidas preventivas para evitar o
acontecimento dessas lesões. Os estudos focaram por meio de questionário, os
seguintes aspectos: dores articulares, entorses, luxações, inflamações, fraturas
e regiões onde se tem maiores registros, tão quanto o tempo de pratica,
graduação do judoca, sua dominância, categoria por peso, carga horaria media
de treinamento semanal, numero de treinamentos semanais e pratica de outros
esportes. A pesquisa baseia-se principalmente nos estudos de Conceição, L.
(2018); Sampaio, T. & Souza, M. (1994); Alves, P. et al. (2009); Barsottini, D. et
al. (2006); Detanico, D. & Santos, S. (2007); Oliveira, T. & Pereira, J. (2008);
Soares, S. (2003); Piucco, T. & Santos, S. (2010). Conclui-se, nesta
investigação, que embora o judô seja um esporte com grande bagagem historia
e excelente ferramenta de ensino, por ser um esporte de contato não deixa de
existir risco de lesões em praticantes iniciantes ou avançados, mas que podem
ser prevenidas para que não precisem ser remediadas.

Pedro Cristiano Lucas
Vinícius Duarte de Almeida
FEFISO

OS KATIS COMO PREVENÇÃO A DOR LOMBAR
A dor lombar está entre as 10 principais causas de consultas, atingindo 80% dos
adultos em algum momento da vida e afastando-os de suas atividades diárias
por mais de uma semana (ALMEIDA; KRAYCHETE, 2017). Por esta razão
objetificamos encontrar resultados significativos no aumento de resistência dos
eretores espinais a partir do treinamento com katis, sendo este um possível
indicador de dor lombar. (SOUZA; MONTEIRO-JUNIOR; SILVA, 2016). Sendo
assim, este artigo tem como objetivo principal investigar o aumento na
resistência estática dos eretores espinais após oito semanas de treinamento com
katis, especificamente: definir resistência muscular, resistência estática, Kung-fu
e kati; Estudar o aumento de resistência nos eretores espinais; Analisar o
aumento da resistência nos eretores da coluna a partir do treinamento de katis.
Com base nessas informações esperamos encontrar aumentos significativos nos
indivíduos realizando o teste de sorensen antes e após oito semanas de
treinamento. Acreditamos que conseguiremos conscientizar os praticantes sobre
as características preventivas dos katis, além de permitir aos indivíduos entender
se esta atividade trás benefícios reais e previne a dor lombar de maneira eficiente
e eficaz, aumento a resistência estática dos eretores espinais protegendo a
região lombar da coluna. Acreditamos que o treinamento terá um resultado
positivo e será de grande ajuda aos praticantes das artes marciais.

Leonardo Araujo da Conceição
FEFISO

A CIÊNCIA POR TRÁS DO UKEMI (ANALISANDO USHIRO UKEMI
SENTADO)
O ukemi é um dos fundamentos técnicos mais importantes do judô e é a técnica
que um sensei nunca deve deixar de ensinar, por conta dos aspectos de
segurança e autoconfiança que ela traz. Através desse artigo estudamos a
ciência por trás dessas técnicas analisando a queda para trás a partir da posição
sentada e usando como base principalmente a biomecânica para trazer a
explicação do porquê essas técnicas serem ensinadas há tempo para os alunos
e abrir os olhos dos professores que julgam ser ineficientes, buscando a
evolução ainda maior do judô. Através do software Kinovea foi estudado um
gesto técnico da modalidade judô (ushiro ukemi sentado) sobre o tatame de uma
academia de judô do interior do estado de São Paulo. No sujeito de 18 anos de
idade com massa de 58,9 Kilograma e estatura de 1,76 Metro foram adicionados
marcadores anatômicos passivos nos seguintes pontos: trocanter maior do
fêmur; epicôndilo lateral do fêmur; maléolo lateral da fíbula; epicôndilo lateral do
úmero; acromial (todos do lado esquerdo) e vértex. Freitas Junior (2018) foi
utilizado como base para a marcação dos pontos anatômicos. O presente
trabalho baseia-se nas seguintes referências: Honda (1991), Kano (2008a),
Kano (2008b), Hall (2009), Conceição (2018a), Conceição (2018b) e Conceição
(2019).

Deimeson de Sa dos Santos
FEFISO

AS VIRTUDES COMPORTAMENTAIS ADQUIRIDAS NAS ARTES
MARCIAIS: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Observamos que o comportamento agressivo está cada vez mais presente na
sociedade em que vivemos e, a partir disso, propomos apresentar neste artigo,
a relação entre as artes marciais e o comportamento de alunos praticantes.
Podemos então, identificar se houve melhora do comportamento após as aulas?
A arte marcial tem uma grande relação com o comportamento, sendo explorada,
auxilia na formação dos praticantes. Oliveira (2018) afirma que as artes marciais
são práticas cultivadas há mais de três mil anos como instrumentos de educação
e conjunto de preceitos éticos, desenvolvendo lideranças, estimulando a
autonomia e produzindo indivíduos responsáveis. Esta revisão bibliográfica teve
como objetivo principal identificar o resultado do desenvolvimento das artes
marciais e suas contribuições com relação ao praticante, que envolve a melhora
no comportamento e virtudes adquiridas. Enfocou os seguintes aspectos: arte
marcial, comportamento, a relação entre professor e aluno. O estudo baseia-se,
principalmente nos trabalhos de Leandro e Graça (2019), Oliveira (2018),
Gouveia (2018), Cordeiro e Sena (2017), Vivekananda (2014), Severino (1988).
As artes marciais possibilitam desenvolver e despertar valores humanos em seus
praticantes, criando condições para ampliar habilidades de pensamentos e
reflexão critica, motivando-os a refletir seus próprios interesses. Conclui-se,
nesta revisão, que houve melhora no comportamento após a prática. Vimos
também a importância da relação professor-aluno, como papel fundamental para
o praticante perseguir os princípios da arte marcial, além do aperfeiçoamento do
ser humano por meio do aprimoramento do físico, do intelecto e do caráter.

Leonardo Araujo da Conceição
FEFISO

A CONTRIBUIÇÃO DO JUDÔ PARA O DESENVOLVIMENTO
COMPORTAMENTAL, SOCIOAFETIVO, FÍSICO E EMOCIONAL DAS
CRIANÇAS
O judô é uma arte que foi fundada em 1882 pelo professor Jigoro Kano, desde
este ano até hoje tem havido muita evolução em todos os aspectos, mas hoje
encontramos muitos professores que pensam que o judô é apenas um esporte,
isso é um erro porque o esporte faz parte do judô, mas o judô não é apenas um
esporte. O judô pode nos ensinar várias coisas, como disciplina, educação, além
do desenvolvimento de vários tipos de inteligência. Neste artigo tentaremos
detectar a contribuição do judô para o desenvolvimento de vários aspectos
importantes no ser humano durante a infância, através de um questionário
aplicado aos responsáveis de alguns alunos de judô, tentando assim também
encontrar o grau de satisfação dos pais em relação aos mesmos aspectos
citados no título. O estudo baseia-se nas seguintes referências: Tomita (2007),
Kano (2008), Roza (2010), Uchida & Motta (2013), Mulero (2016), Lex (2017),
Conceição (2018a) e Conceição (2018b). A principal conclusão que o trabalho
pôde chegar foi que podemos constatar que o judô é uma ferramenta muito
importante para o desenvolvimento comportamental, socioafetivo, físico e
emocional das crianças, ficou implícito na pesquisa que quanto mais cedo a
prática se inicia, maiores são os benefícios nesses âmbitos.

Ana Júlia Ponciano de Godoy
Daiane Camila Correa Ribeiro Machado
Ana Maria Vieira Barbosa
FEFISO

A EFICÁCIA DO EXERCÍCIO RESTRITO AO FLUXO SANGUÍNEO
O objetivo deste trabalho é apresentar um resumo sobre o artigo: A eficácia do
exercício restrito ao fluxo sanguíneo, publicado no ano de 2015 pelo Jornal de
ciência e medicina no esporte. Foi realizado uma metanálise dos resultados
relatados para quantificar a eficácia do exercício com restrição do fluxo
sanguíneo (RFS) na força e hipertrofia muscular. Um total de 400 participantes
foram incluídos em 19 diferentes estudos que medem se a força muscular
aumenta quando o exercício é combinado com RFS. O exercício foi separado
em exercícios aeróbicos e resistido. Como resultado do exercício aeróbico da
RFS houve uma melhora significativa entre o grupo experimental e o grupo de
controle. Um total de 377 participantes foram incluídos em 19 estudos medindo
o aumento do tamanho muscular, quando o exercício foi combinado com RFS.
A diferença média no tamanho muscular entre o grupo experimental e o grupo
de controle foi de 0,4 cm. O presente estudo concluiu que a adição de RFS ao
treinamento físico dinâmico é eficaz para aumentar as mudanças na força e no
tamanho muscular. Foi consistente tanto para o treinamento de resistência
quanto para exercícios aeróbicos, embora os tamanhos de efeito variassem. A
magnitude das mudanças observadas é digna de nota particularmente
considerando a duração relativamente curta da intervenção média.

Felipe Araújo de Barros
FEFISO

ELETROMIOGRAFIA E CINEMÁTICA DO AGACHAMENTO LIVRE E SUAS
VARIÇÕES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.
Esta pesquisa bibliográfica teve como objetivos principais investigar a ativação
muscular e cinemática durante o exercício agachamento livre e suas variações.
O agachamento livre é considerado um dos exercícios básicos do treinamento
de força, pode ser utilizado para diversos objetivos: performance, estética e
terapêutico. Existem várias maneiras de se executar o agachamento livre,
podemos mudar a posição da barra, a distância dos pés, a amplitude movimento
e a técnica de execução. Essas mudanças podem alterar a ativação muscular e
a cinemática do exercício, influenciando diretamente na sua prescrição. A
pesquisa baseia-se, principalmente, nos estudos de Yavuz et al. (2015), onde
descobriram que o vasto medial apresenta maior atividade muscular durante o
agachamento frontal, comparado com o agachamento posterior. No estudo de
Paoli, Marcolin e Petrone (2009), os resultados mostraram que as distâncias dos
pés durante o agachamento paralelo influenciaram de forma significante a
ativação muscular do glúteo máximo. Na investigação de Fry, Smith e Schilling
(2003) a execução do agachamento livre restrito, sem deixar os joelhos
passarem a ponta dos pés apresentou um torque significantemente maior na
articulação do quadril, comparado com a articulação do joelho. Conclui-se nesta
investigação que o agachamento livre e suas variações apresentam suas
particularidades, influenciam na ativação muscular e sobrecarga articular.

Marcos Vinicius da Silva Porto
Luiz Guilherme Trevisan Garcia
FEFISO

AGACHAMENTO LIVRE ULTRAPASSANDO E NÃO ULTRAPASSANDO A
PONTA DOS PÉS: COXA PARALELA AO SOLO – PLANO SAGITAL: UMA
ANÁLISE CINEMÁTICA
O número de pessoas buscando o treinamento resistido está crescendo nos
últimos anos. Dentro os exercícios mais praticados é o agachamento. Um
exercício para fortalecimento e desenvolvimento de quadríceps, posteriores de
coxa, glúteo, músculos eretores de coluna e do próprio CORE, onde se localiza
o abdome, coluna lombar e pelve. O objetivo deste trabalho foi analisar a
diferença de torque e velocidade angular nas articulações do joelho e do quadril
no agachamento com os joelhos passando da ponta dos pés e quando não se
passa o joelho da ponta dos pés. Através do software Kinovea foi estudado o
agachamento livre com barra DE 10 kg nas costas, em uma sala de
condicionamento físico de uma associação do interior do estado de São Paulo.
No sujeito de 21 anos com massa de 69,0 Kg e estatura de 1,77m foram
adicionados marcadores anatômicos passivos nos seguintes pontos: acromial,
trocanter maior do fêmur, epicôndilo lateral do fêmur e maléolo lateral da fíbula
(esquerdo). Com isso vemos que a Força de Torque é maior nos joelhos quando
se passa da ponta do pé, e que no quadril é maior quando não se passa da ponta
do pé. Concluímos que a melhor variação para o agachamento é que os joelhos
passem levemente a ponta dos pés, para que não sobrecarregue uma
determinada articulação e haja algum tipo de lesão e para que todos os músculos
envolvidos no exercício trabalhem com qualidade.

Alan Banietti Mendes
FEFISO

COMBATE CONTRA O ANALFABETISMO MOTOR POR MEIO DE
ATIVIDADES RECREATIVAS
Através desta pesquisa em andamento temos como objetivo mostrar as
consequências do analfabetismo motor nas novas gerações, trazendo assim
seus riscos e um método possível para combater e prevenir que esse quadro se
aumente nas gerações futuras, a atividade de recreação. Segundo Rigolin (S.D),
a palavra analfabetismo motor é uma tendência mundial que leva crianças e
adolescentes a não desenvolverem adequadamente seu repertório motor e sua
coordenação, e quando se tornam adultos, tem dificuldades de realizar
movimentos básicos no seu cotidiano e de aprender movimentos específicos que
lhes permitem praticar atividades físicas e esportivas. Nos aspectos motores,
Gallahue; Ozmun (2005) definem que o desenvolvimento motor é a continua
alteração no comportamento ao longo da sua vida, pelas suas vivencias e
interação entre tarefas do individuo e sobre as condições do ambiente. Segundo
Lélis (2018), a recreação infantil contribui para a criança desenvolver habilidades
motoras e estimular a curiosidade, a autonomia, entre outras coisas. Através de
brincadeiras simples, mas com uma boa condução do recreador para entreter,
os pequenos ficam mais desenrolados. Isso sem contar com a socialização com
outras crianças. Portanto, temos como conclusão a importância das atividades
recreativas no combate ao analfabetismo motor por ter como foco e objetivo
trabalhar a vida das crianças de várias formas.

Andreza Gonçalves
Eduardo Wada
Universidade Nove de Julho
Rodrigo Paiva
FEFISO e Universidade Nove de Julho

ASPECTOS MAIS RELEVANTES PARTA A ESCOLHA DE UM PROF.
EDUCAÇÃO FÍSICA PERSONAL TRAINER
A pesquisa tem como objetivo captar os motivos relevantes para a contratação
de um profissional de Educação física/ Personal Trainer, para acompanhamento
e promoção da saúde. Método: Utilizamos como meio de pesquisa o Google
Formulário, aplicamos a pesquisa em redes sociais, por um período de 7 dias;
do qual foi questionado gênero, idade e a questão base da pesquisa que foi: qual
o aspecto levaria em consideração na hora da escolha por um profissional/
Personal Trainer/ Prof. Educação Física para a promoção de saúde e que nessa
questão foi deixado um nivelado de 1 a 5 como grau de relevância para critérios
como: Aparência Física, Idade, Gênero, Caráter, Comprometimento, Ética,
Formação Acadêmica, Carisma e Conhecimento. Dados: Foram entrevistadas
205 pessoas, das quais 156 mulheres e 49 homens, os aspectos mais relevantes
apontados foram, Aparência Física 34%, Idade 38%, Gênero do profissional
62%, Caráter 67%, Comprometimento 71%, Ética 69%, Formação Acadêmica
49%, Carisma 43%, Conhecimento 67%. Conclusão: Concluímos que o público
entrevistado considera como relevante como escolha de um profissional para a
promoção da saúde são o Comprometimento, Ética, Conhecimento e Caráter, e
os menos relevantes são Aparência Física, Idade e Carisma. Intermediariamente
o Gênero do profissional parece como não tão relevante como imaginado.
Apesar dos dados mostrarem resultados relevantes não se pode relevar os fatos
pela narrativa, pois a leviandade pode influenciar nas respostas.

Gustavo Molletta Martins Costa
FEFISO

A PRÁTICA DO BASQUETEBOL PARA CRIANÇAS DE 11 Á 13 ANOS NO
AUXÍLIO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR: BASQUETEBOL
COMPETITIVO E RECREATIVO
Esta pesquisa de campo quantitativa teve como objetivo principal identificar as
contribuições da prática do basquetebol no auxílio do desenvolvimento motor de
crianças de 11 à 13 anos de idade. O estudo enfocou os seguintes aspectos:
evidenciar a opinião dos praticantes de basquetebol de 11 à 13 anos, em relação
à qual prática do basquetebol oferece um auxílio de uma forma mais completa
ao desenvolvimento motor dos praticantes; assim, a pesquisa baseou-se,
principalmente, nos estudos de 1- ALMEIDA, MB. 2- GALLAHUE, David L.;
OZMUN, John C. 3- GONZALES, RH. A amostra da pesquisa foi composta por
14 entrevistados, sendo 7 entrevistados de cada um dos dois grupos de prática;
para levantamento dos dados foram utilizados questionários contendo cinco
questões sobre basquetebol, desenvolvimento motor e aprendizagem,
respondidos individualmente por cada um dos dois grupos de entrevistados. Os
principais resultados foram que os entrevistados tanto do grupo de basquetebol
competitivo quanto do grupo de basquetebol recreativo tem a opinião de que a
prática competitiva auxilia de uma forma mais eficaz; dessa forma, concluí-se,
nesta investigação, que a prática do basquetebol competitiva auxilia de uma
forma mais completa o desenvolvimento motor dos praticantes da modalidade
que visa a competição do que a a prática apenas de maneira recreacional.

Carlos Hitoshi
Fabiano Souza
Rafael Ramos
Thiago Bueno
Yago Santos
Universidade Nove de Julho
Rodrigo Paiva
FEFISO e Universidade Nove de Julho

IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE SAÚDE E
PRÁTICAS DE ATIVIDADES FISICAS NA PREVENÇÃO DO CÂNCER
INTRODUÇÃO: Diversos estudos indicam que a prática de Exercícios Físicos
trás diversos benefícios para saúde. A Organização Mundial de Saúde mostra
que a prática frequente de exercícios físicos ajuda na prevenção de diversas
doenças. OBJETIVO: Este estudo tem como objetivo verificar a identificação do
nível de conhecimento sobre a saúde voltados a prática de atividades físicas na
prevenção do câncer. METODOLOGIA: Foram entrevistadas 130 pessoas,
sendo 69 homens, 61 mulheres, questionando-os de acordo com os seus
conhecimentos, a indicação de três doenças que podem ser prevenidas com a
prática regular de exercícios físicos e se consideram ativos ou sedentários na
prática de exercícios físicos. RESULTADOS: Apenas 3% dos entrevistados
mencionaram a prevenção ao câncer, as demais patologias citadas foram,
diabetes 21%, hipertensão 18%, obesidade 17%, doenças coronárias 16%,
doenças ósseas 9%, acidente vascular cerebral 4%, doenças psicológicas 4%,
doenças musculares 3%, colesterol 3%, doenças respiratórias 2%. No geral os
entrevistados se consideram 34% ativos e 66% sedentários. CONCLUSÃO: Os
dados corroboram com os apontamentos sobre o nível de conhecimento sobre
saúde e prática de atividades físicas sobre prevenção e atuação no tratamento
de diversas doenças metabólicas, mas ainda deve buscar sua conscientização
sobre a redução do risco de câncer.

Erick Luciano
Henrique Oliveira
Kelly Silva
Universidade Nove de Julho
Rodrigo Paiva
FEFISO e Universidade Nove de Julho
VISÃO SOCIAL DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM UMA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)
INTRODUÇÃO: O Ministério da Saúde criou uma estratégia visando ampliar e
aperfeiçoar o atendimento e a gestão da saúde na atenção básica/saúde da
família NASF (Núcleo de Apoio a família), esta estratégia consiste na construção
de um grupo interdisciplinar com profissionais da área da saúde, incluindo o
profissional de Educação Física. Mesmo com o passar de mais de uma década,
o profissional de Educação Física ainda encontra barreiras para ser reconhecido
socialmente como alguém que possa trabalhar com a promoção de saúde e
prevenção de doenças. OBJETIVO: Este estudo tem como objetivo verificar qual
a visão da população com relação a importância da atuação do profissional de
Educação física na área de promoção a saúde e prevenção de doenças em uma
UBS. METODOLOGIA: Foram feitas 2 entrevistas online. Cada sujeito deveria
classificar num score de 0 à 10 a importância dos profissionais de saúde para
atuarem em uma UBS. Somando o total de 162 entrevistados entre homens e
mulheres residentes no estado de São Paulo com idade entre 18-58 anos. As
profissões que compunham a pesquisa eram: Médico, Enfermeiro, Psicólogo,
Nutricionista, Fisioterapeuta, Dermatologista, Dentista, Quiropraxista, Agente
Comunitário, Esteticista, Assistente Social, Acupunturista e profissional de
Educação Física. RESULTADOS: Na pesquisa avaliativa o profissional de
Educação Física obteve a nota média de 6,19 sendo essa a segunda pior média,
ficando a frente apenas do esteticista, com relação ao ranking houve um avanço,
o profissional de Educação Física sobe duas posições superando as áreas de
estética, Quiropraxia e Acupuntura. CONCLUSÃO: De acordo com os dados
coletados ficou claro que a sociedade ainda não vê a Educação Física como uma
profissão fundamental dentro da UBS, este resultado corrobora a ideia de Bracht,
uma vez que os resultados mostram que na visão social o profissional de
Educação Física atua somente na área pedagógica.

Fábio Rossy Nogueira Fonseca
Ana Luisa Martins
Caio dos Santos Trettel
FEFISO
EFEITOS DO FEEDBACK NA AQUISIÇÃO DE HABILIDADES MOTORAS
Este trabalho é uma revisão de literatura e tem por objetivo apresentar o efeito
do feedback na aquisição de novas habilidades motoras. A capacidade de
adquirir capacidades e aprimorar conhecimentos e habilidades já existentes tem
despertado grande interesse em pesquisadores que procuram desvendar como
ocorre o processo de aprendizagem das pessoas, bem como identificar as
variáveis que influenciam o melhor aproveitamento das experiências de
aprendizagem. Sabe-se que a prática, por si só, é capaz de produzir melhora na
capacidade de executar habilidades motoras, mas para tornar o processo de
aprendizagem mais eficiente possível é fundamental que essa prática seja
otimizada e para isso pode-se utilizar o feedback. No presente trabalho vamos
fazer uma abordagem sistemática sobre as habilidades motoras grossas e finas
e seus estágios cognitivo (movimentos mais rústicos e necessitando de muita
atenção), associativo (movimentos menos rústicos e requer uma atenção
moderada) e autônomo (movimentos de alta precisão e com baixa necessidade
de atenção). Daremos uma definição para o termo “feedback” e suas variáveis e
também relataremos quais são suas aplicações práticas no dia a dia. Chegamos
à conclusão que o feedback é de suma importância na aquisição de novas
habilidades motoras, principalmente na fase cognitiva e sem deixar de lado as
outras fases, salientamos a importância do profissional de educação física e de
sua orientação adequada.

Pâmela Cristina Rodrigues de Mello
FEFISO - Gepef
O PRECONCEITO RACIAL NO CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA
PERSPECTIVA DOS ESTUDOS CULTURAIS
Esta trabalho teve como objetivo principal trazer à discussão questões
relacionadas ao preconceito racial no campo da educação física, tendo como
referencial as perspectivas dos Estudos Culturais que buscam estabelecer um
novo entendimento para o conceito de cultura, trazendo para a discussão as
relações de poder. O trabalho trouxe um enfoque aos aspectos da cultura afro,
buscando compreender sua influência na formação da cultura brasileira e as
forças que operaram para sua estratificação; o estudo baseia-se principalmente
no olhar que os Estudos Culturais trouxeram ao conceito de cultura, tratando-a
como uma arena de disputas pela afirmação das representações, imersos em
relações de poder, além de tratar do conceito de identidade. Buscou também
compreender como o preconceito racial e à cultura negra se manifestam no
campo da Educação Física, buscando compreender como a cultura negra
influenciou na formação da cultura brasileira e como ela pode ser manifestada
no campo da educação física. Conclui-se que em função inúmeros vetores de
força que por séculos operaram opressivamente sobre a população negra, fez
do preconceito algo muito presente nas relações sociais, inclusive em inúmeras
práticas da educação física. Nesse sentido, buscou-se compreender como a
cultura negra presente nas aulas de Educação física podem colaborar para uma
formação de identidade positiva.

Elder José de Oliveira
FEFISO - Gepef
EXPERIÊNCIAS DE SI E DO MUNDO: RELATOS DE MOMENTOS NA
UNIVERSIDAD YMCA MÉXICO
Este trabalho acontece a partir das experiências, desde o processo seletivo de
intercâmbio “é pra lá que eu vou” até os momentos na Universidad YMCA
México, onde passei 2 meses estudando no início do ano, de 2019. Por essa via,
nesta pesquisa temos como objetivo esclarecer e colocar em debate coisas
amplas sobre México e suas pluralidades, como sua cultura, seus mistérios,
segredos, costumes, comidas, hábitos etc. Para tanto, nos baseamos em
Eduardo Passos, Virgínia Kastrup e Liliana de Escócia (2015) para dizer como
essa pesquisa se dá, assim, sendo o conceito bastante fulcral aqui a cartografia
enquanto método de pesquisa, que tem como objetivo relatar vivências, se abrir
à novas possibilidades e acompanhar processos. Enquanto registro dessa
vivência/experiência, foi realizado um diário de fotos, pois, a foto de certa
maneira te faz sentir na pele o que é estar lá, claro que, o discurso complementa
a foto e a foto o discurso, neste processo de vaivém. Por estes pontos que foram
apresentados e outras que ainda não, mas serão ao decorrer do trabalho,
estamos entendendo o processo de intercâmbio enquanto uma experiência de
si, pois, é um momento onde você se depara com muitas mudanças,
transformações, coisas que, talvez, nem imaginássemos fazer, a ponto de fugir
completamente de nossos hábitos, pois nos encontramos com o novo, o
diferente, o inédito. E, por essa via, nos tangencia pensar em algumas
considerações do trabalho, complementando as experiências de si, com as
experiências do mundo, porque a modo que o sujeito é afetado por novas formar
de ser, isso atravessa a subjetividade e diferencia modos de ser no mundo.

Camila Pereira Rodrigues
FEFISO
MIOLOGIA DA DANÇA
A miologia é o ramo da anatomia responsável pela análise do sistema muscular
e seus anexos, incluindo estudo de suas estruturas, funções, classificações,
planos e eixos de movimento, entre outros tópicos. Este estudo olha para a
estrutura dos músculos, estudando os diversos tipos de fibras, suas formas,
funções e as conexões entre os distintos grupos musculares. O músculo pode
ser caracterizado como uma estrutura anatômica que tem a capacidade de se
contrair quando exercido certo estímulo sobre ele. Diferente do que muitos
pensam, a dança é uma atividade que exige, sim, de uma resistência e uma
musculatura especificamente bem trabalhada e definida, mesmo que em alguns
locais ainda se veja o praticante como alguém extremamente magro e alongado,
assemelhando-se às silhuetas vistas em passarelas. Um condicionamento
exclusivamente para essa movimentação artística do corpo é algo que devemos
analisar, estudar e desenvolver já que dificilmente se encontra profissionais que
realizem esse modo de trabalho, muitas vezes por não saber da existente
importância da prática, ou ainda, de como aplicá-la. Vale lembrar que não é
qualquer tipo de treinamento que irá capacitar de maneira específica os
praticantes para que tenham maior qualidade técnica na execução desses
movimentos. Este trabalho tem como objetivo a apresentação de alguns
movimentos e passos da dança, os grupos musculares que atuam na execução
de cada um deles, além de exercícios onde podemos treinar e capacitar ainda
mais esses músculos, visando um melhor desempenho na execução dos passos
e posições da dança.

Gabriela Andreotti Pinheiro de Oliveira
FEFISO
APRENDIZAGEM INVENTIVA NO BALLET CLÁSSICO
O presente artigo busca analisar as possíveis contribuições da Aprendizagem
Inventiva no campo de ensino do ballet clássico, abrindo assim espaço para
novos pensamentos sobre as formas de ensino. Tencionando criar uma ponte
entre a ideia de aprender através da invenção problemas e não somente por
recognição (KASTRUP, 2001), presente na tradição que cerca o ensino da
dança, principalmente o ballet clássico, que vem para moldar, trazer estruturas
a serem seguidas e copiadas, partindo então de apenas recognição, vindo a
restringir os desvios criativos dos alunos de sala (AMARAL, 2009). Dentro do
mundo da dança o ballet surge por volta do século XV, aparecendo a ideia de
dança clássica, as danças que se realizavam dentro das cortes, que aos poucos
foram criando técnicas e formas representadas em outros espaços até ser
conhecida como o ballet, carregando passos e técnicas já definidas, com roteiros
a serem seguidos pelos bailarinos e os poucos professores da época (AMARAL,
2009). Esse pensamento de ensino fechado e moldado nos cerca até hoje, mas
atualmente tem aparecido cada vez mais estudos que visam outros caminhos de
ensino, algo que possa ajudar no desenvolvimento dos alunos. Uma dessas
vertentes é a aprendizagem inventiva, que busca não mais manter o foco no
método a se ensinar e sim em como se pode aprender, acreditando que o
aprender vem como forma de criação e não apenas cópia como simples
recognição, deixando então o foco em aprender através de encontros com
problemas desconhecidos, não através de problemas criados por professores
com respostas já prontas (KASTRUP, 2001). Dessa forma o trabalho traz uma
crítica ao costume atual de ensino, baseado em pensamentos inventivos.

Gabriela Pereira
Kethelyn dos Santos Jardim
FEFISO
A IMPORTÂNCIA DA DANÇA NA TERCEIRA IDADE
Este artigo, no qual realizamos uma revisão de literatura, busca explicar
qual a real importância da dança na terceira idade. Sabemos a importância de
realizar uma atividade física e o quanto ela ajudará em diversos aspectos, é
ótimo termos a vivência o quão antes para descobrirmos outras experiências que
podemos desfrutar. Com o passar dos anos a dança veio a ganhar mais
reconhecimento por todos, principalmente na terceira idade. Segundo o Estatuto
do Idoso (2003), idosos são pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O
envelhecimento é um processo gradual que ocorre desde o nascimento. Sendo
assim, um grupo que merece atenção, principalmente na prática de atividades
físicas, sendo nosso objetivo a importância da prática da dança na terceira idade,
mostrando seus benefícios, a melhoria na qualidade de vida e sua real
importância ligada a aspectos sociais e psicológicos dos idosos. Como essa
prática na maioria das vezes acontece em grupos, se torna mais fácil o estímulo
para frequentar as aulas e para não se sentirem sozinhos ou até mesmo
“excluídos”. Além de todos os benefícios que podem ser adquiridos ao longo do
seu desenvolvimento, existe também a melhora na qualidade de vida que está
interligada a diversos aspectos, trazendo sensações e experiências que muitas
vezes foram esquecidas ou nunca vividas.

João Pedro Goes Lopes
Ufscar - Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba
A REPRESENTAÇÃO DO(A) PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA
ANÁLISE DAS IMAGENS DISPONIBILIZADAS PELAS PÁGINAS DAS
GRADUAÇÕES EM LICENCIATURA DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS
O presente trabalho objetiva analisar as representações dos(as) professores(as)
licenciados(as) em Educação Física nos sites das graduações mais bem
pontuadas do Brasil, tendo como fonte as avaliações do Ministério da Educação.
Problema: A partir disso, instituímos o problema central desta pesquisa: como as
imagens dos websites das graduações do curso de licenciatura em Educação
Física representam seus/suas professores(as)? Para tanto, analisamos as
imagens utilizadas por 07 universidades conceituadas pelo MEC/INEP com nota
05 do CPC/2017, nas páginas digitais que promovem as informações sobre o
curso. Método: Estivemos baseados no método do alfabetismo crítico proposto
por Kellner (1995), pois, considerando as imagens enquanto artefatos culturais
veiculados em contextos específicos, podemos realizar uma leitura política
destas já que sua forma e conteúdo produzem representações que balizam
identidades e diferenças. Relações: O primeiro ponto analisado a partir das
imagens sobre a representação do(a) professor(a) licenciado é bastante
questionável: nenhuma das universidades utiliza imagens de professores(as) em
contexto escolar; revelando a opção mercadológica pela representação de
espaços relacionados ao esporte ou ao mundo fitness. Corroborando com a
afirmação anterior, a segunda parte da análise mostra que seis das imagens
selecionadas correspondem à professores(as) em momentos específicos do
desenvolvimento de atividades esportivas ou relacionadas à academias de
ginástica; reforçando a desvalorização do(a) profissional licenciado. Por fim, uma
última constatação bastante contundente também nos chama a atenção sobre
“quem” e “como” é representado: pessoas alegres, em “boa forma” e com
vestimentas padronizadas; atestando a ainda forte associação com nossa
herança cultural ginástico-esportiva. Considerações: É preciso que estejamos
dispostos a problematizar essas relações pois a representação é fonte primaria
para a produção dos significados do campo. Em outras palavras, não representar
o contexto educacional é contribuir para a construção de uma cultura que tem a
licenciatura como algo pouco relevante.

Pâmela Cristina Rodrigues de Mello
Elder José de Oliveira
FEFISO - Gepef
EDUCAÇÃO FÍSICA E SUAS MÚLTIPLAS IDENTIDADES: UMA ANÁLISE
CURRICULAR DE BRASIL, MÉXICO E URUGUAI
Visto a multiplicidade de discursos no campo da Educação Física e como eles
implicam na formação inicial dos licenciados do curso, esse trabalho pretende
apresentar uma análise documental das grades curriculares de distintas
universidades/faculdades do Brasil, México e Uruguai. De acordo com Hall
(2017) somos governados através da cultura e ela nos constrói como sujeitos e,
segundo Foucault (apud HALL, 2006), somos resultado dos discursos e meios
que acessamos. Logo, a identidade é produzida na cultura. Segundo Silva (2017)
o currículo é uma produção cultural e, esta produção resulta em formar
determinadas identidades, todavia, ao promover devida identidade, forma-se
também a diferença e, ela possui relações intricadas com a exclusão, pois,
quando se cria uma identidade, por conseguinte, gera-se também a diferença.
Tendo em vista as questões de cultura e identidade, faz-se oportuno o problema:
qual identidade está sendo promovida pelo currículo de formação inicial na
Licenciatura de Educação Física no contexto entre Brasil, México e Uruguai. A
pesquisa é resultado de análises feitas durante intercâmbios estudantis
realizados pelos autores. A pesquisa utilizou o método de análise documental de
Cellard (2012) e valeu-se das grades curriculares de cada instituição
pesquisada. Para tanto, foram examinadas cargas horárias das disciplinas
hegemônicas; e a relação entre tempo de curso e predominância de disciplinas.

Erivaldo Aparecido Fogaça Junior
FEFISO
ESPORTES
O objetivo deste estudo em andamento é compreender a manifestação da
criatividade em atletas e equipes de esportes coletivos. Segundo Samulski, Noce
e Costa (2001), a criatividade, no meio esportivo, é apontado através de algo
novo, inovador, inesperado que não está dentro de um padrão de ação que um
atleta realiza em sua modalidade. Deste modo, um atleta criativo pode ser
caracterizado como um indivíduo que cria ou improvisa algo novo,
desenvolvendo uma nova técnica ou habilidade para surpreender o adversário e
resolver um problema de seu esporte (SAMULSKI & COSTA, 2009, p.265).
Muitas vezes a criatividade pode ser estimulada através de um jogo desportivo
coletivo, uma vez que este jogo coloque o atleta em uma situação de problema
e ele deve solucioná-la. Segundo Balbino (2001), o que fundamenta a
elaboração destes jogos desportivos é a teoria das inteligências múltiplas. Ele
cita que Howard Gardner criou essa teoria para contrapôr a visão clássica de
inteligência que se baseava na hereditariedade (indivíduo nascer ou não com a
inteligência), classificação (que compara quem é mais e menos inteligente) e a
psicometria da inteligência (que mensura o quão inteligente um indivíduo é).
Balbino ainda cita as ramificações de estudos das inteligências múltiplas, que
são

corporal-cinestésica,

lógico-matemática,

musical,intrapessoal, interpessoal e naturalista.

espacial,

verbal-linguística,

Kleber Trevisam
FEFISO
FUTEBOL EM TAIWAN
Ao viajar para um outro país as experiências que podem ser vivenciadas são as
mais variadas, conhecer a cultura e hábitos locais, rotinas do dia a dia,
alimentação entre outros aspectos fazem parte do roteiro de qualquer viajante
entretanto, quando essas possibilidades acabam se unindo à chance de ser
professor, o resultado é muito além do que se pode esperar de algo novo. Ao
conhecer Taiwan, mais especificamente a cidade de Changhua, durante o mês
de julho ao atuar como professor de futebol para crianças de 07 a 12 anos
participantes do Acampamento de Férias da Associação Cristã de Moços, fez
com que pudesse à prova meus conhecimentos teóricos e práticos sobre a
modalidade bem como acerca das metodologias que, normalmente, realizadas
no Brasil tem por objetivo ensinar a modalidade. Dentre aspectos que podem ser
considerados essenciais para a aprendizagem técnica do esporte, fatores como
como desconhecimento da modalidade e déficits motores foram superados pela
motivação e entusiasmo dos alunos em aprender uma nova prática de modo que,
na maioria das vezes, as barreiras linguísticas que poderiam ser um empecilho,
não chegaram a trazer nenhuma dificuldade durante todo o período. Ao final do
período, além do reconhecimento da modalidade, pode-se perceber nos alunos
um melhor entendimento sobre como se jogar o futebol.

Lucas Antunes
FEFISO
MÉTODO PROGRESSIVO-ASSOCIATIVO NA INICIAÇÃO ESPORTIVA
Entender, compreender e experimentar todo embasamento teórico propostos por
livros acadêmicos dos quais expõem diferentes metodologias e perspectivas da
iniciação até o nível avançado da prática de esportes, oferecendo oportunidades
de praticar na perspectiva global exercícios educativos estando próximas ao
Método

Progressivo-Associativo.

Esta

pesquisa

bibliográfica

baseia-se,

principalmente nos estudos de Canfield (1998); Bizzocchi (2000); Rose Junior,
Tricolli (2005); Santos (2003); Paes, Balbino (2005) com o objetivo principal
verificar como os mesmos aplicam e quais as contribuições da aprendizagem
motora na execução dos movimentos, fundamentos e compreensão nas práticas
esportivas de esportes, colocados desenvolvimento dentro de um ambiente
escolar com alunos em diferentes níveis de aprendizagem e convívio com as
modalidades. Os autores dos estudos enfocam suas práticas nos seguintes
aspectos: Compreensão das características especiais dos gestos motores,
entendimento das particularidades dos fundamentos, nível didático pedagógico
de ensino, complexidade neural dos movimentos da modalidade, além de
diversos aspectos que contribuem e facilitam o entendimento e a execução do
aluno iniciante e praticante do esporte. Conclui-se, nesta investigação, que é
fundamental, durante todo o processo, proporcionar a experimentação da
prática, quantidade e qualidade das informações durante a instrução verbal,
descoberta dirigida, oferecendo solução de problemas, múltiplos estímulos
dentro da prática, mantendo-se na sequência pedagógica com exercícios
educativos e formativos que enriqueça o plano motor do aluno.

Danilo Aparecido de Oliveira Costa
FEFISO
FUTEBO3 COMO FERRAMENTA DE SOCIALIZAÇÃO
O futebol em três tempos é uma modalidade que surge para a melhora da
socialização e o aprendizado dos valores sociais como o respeito, a empatia, a
cooperação, sendo assim, atuando na prevenção de conflitos entres os
praticantes para que eles não apenas pratiquem o esporte, mas que eles
debatam e possam mediar discussões para jogar da melhor maneira praticando
o fair play. Este artigo foi elaborado a partir de uma revisão de literatura. Para
isso, foram selecionados artigos nacionais obtidos nos sites SciELO, Google
Acadêmico, revistas e livros impressos. Os artigos e livros foram publicados
entre os anos de 1990 e 2018. As palavras-chave utilizadas no idioma português
foram: futebol, socialização e pilares da educação. Devido à sua popularidade,
sendo o esporte mais praticado do mundo, a idolatria mundial, baixo custo dos
materiais necessários, podendo ser praticado em diversos ambientes; o futebol
torna o esporte ideal para ser trabalhado o desenvolvimento humano e social
com jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social. Este artigo tem
como objetivo principal demonstrar um pouco mais dessa modalidade que surge
através de uma tragédia com o intuito de incluir a todos de maneira que os
educandos pratiquem os valores sociais, sem a obrigação de se tornarem
atletas, alinhando a metodologia aos pilares da educação dentro da modalidade
e de como ela pode ser a solução dos conflitos nas aulas. O Futebol3 surge
como uma contra medida para o esporte enriquecendo em questão de valores a
serem transparecidos, com o intuito de maior participação possível colocando a
superação como objetivo mostrando a prevalência da busca da paz.

Gabriel Andrade Arruda
FEFISO
POSSÍVEIS INFLUÊNCIAS DA CRIATIVIDADE EM ESPORTES COLETIVOS
O objetivo deste estudo em andamento é compreender a manifestação da
criatividade em atletas e equipes de esportes coletivos de rendimento. Segundo
Samulski, Noce e Costa (2001), a criatividade, no meio esportivo, é apontado
através de algo novo, inovador, inesperado que não está dentro de um padrão
de ação que um atleta realiza em sua modalidade. Deste modo, um atleta criativo
pode ser definido como um indivíduo que cria ou improvisa algo novo,
desenvolvendo uma nova técnica ou habilidade para surpreender o adversário e
resolver um problema de seu esporte (SAMULSKI & COSTA, 2009, p.265).
Muitas vezes a criatividade pode ser estimulada através de um jogo desportivo
coletivo, uma vez que este jogo coloque o atleta em uma situação de problema
e ele deve solucioná-la. Segundo Balbino (2001), o que fundamenta a
elaboração destes jogos desportivos é a teoria das inteligências múltiplas. Ele
cita que Howard Gardner criou essa teoria para contrapor a visão clássica de
inteligência que se baseava na hereditariedade (nascer ou não com a
inteligência),

classificação

(que

comparava

indivíduos mais e

menos

inteligentes) e a psicometria da inteligência (que mensurava o quão inteligente
um indivíduo era). Balbino ainda cita as ramificações de estudos das
inteligências múltiplas, que são corporal-cinestésica, lógico-matemática,
espacial, verbal-linguística, musical, intrapessoal, interpessoal e naturalista.

Fernando Batista da Silva
FEFISO
ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE TREINAMENTO, ALIMENTAÇÃO E DO
PERFIL DE FISICULTURISTAS COMPETIDORES
A musculação como forma de competição e esporte, onde se exibem os
músculos. O fisiculturismo é a competição estrita da forma, onde o praticante
posiciona-se diante de um júri que vai julgar sua aparência física, mais
especificamente o volume e a suposta harmonia de sua conformidade muscular.
constitui, assim, uma das manifestações mais espetaculares de uma cultura da
aparência do corpo, não sendo simplesmente um espetáculo, ele é sustentado
por uma indústria, um mercado e um conjunto de práticas de massa. Para que o
ideal de beleza do fisiculturismo seja atingido, o mercado coloca à disposição um
conjunto de saberes e práticas que vão desde dietas, suplementos alimentares,
uso de esteroides anabolizantes até a prática excessiva de exercícios físicos.
Formam um grupo à parte no espaço da corpolatria contemporânea. O cuidado
com a forma física é uma de suas principais preocupações, dedicando
substancial tempo diário para as rotinas de preparação. Há uma busca frenética
pelo corpo milimetricamente exercitado, esculpido, com o intuito maior de
aumentar músculos e diminuir a gordura corporal. Esta torna-se uma prática
axiomática na relação que se estabelece com o cultivo de uma estética particular.
Portanto, o objetivo do presente estudo será, através de um questionário online,
analisar o perfil e as estratégias de treinamento/ alimentação de competidores
de fisiculturismo. Para tanto serão analisados 30 fisiculturistas competidores,
com idade entre 20 a 45 anos.

Elder José de Oliveira
FEFISO
MOVIMENTOS, INOVAÇÕES E CONEXÕES: O PROCESSO DE
INTERCÂMBIO COMO UMA PRÁTICA DE INOVAÇÃO CURRICULAR
Esta pesquisa se dá a partir de uma experiência de intercâmbio, onde nosso
objetivo é apontar como o processo de intercâmbio pode ser entendido como
uma prática de inovação curricular. Deste modo, nos baseamos no referencial
teórico em autores da Filosofia da Diferença, dentre eles destacamos alguns,
como: Gilles Deleuze, Silvio Gallo, Virgínia Kastrup e Tomaz Tadeu da Silva.
Estamos pensando currículo aqui a partir de Silva (2019) como um percurso que
é atravessado por múltiplas relações de poder e que tendem a formar
determinados tipos de sujeitos. O que nos tangencia pensar a inovação enquanto
movimento, e, baseado em Kastrup (2007) que defende a ideia que de aprender
é inventar, inventar sempre o novo, de acordo com a imanência dos encontros,
ou seja, o que Deleuze (2018) entende por necessidade, a necessidade de se
pensar, de criar o novo. Vemos com Gallo (2008) a ideia de rizoma a partir dos
filósofos franceses, Deleuze e Guattari, que um de seus princípios é a conexão,
entendemos isso como espaço para pensamentos diferentes, para o novo, o que
potencializa a invenção. Para metodologia, pensamos nela enquanto cartografia
de acordo com Passos, Kastrup e Escóssia (2015) a cartografia é acompanhar
e se abrir as linhas de forças, por essa via, foram cartografados momentos do
intercâmbio, pois, possuem relações intimas com a produção de novas
subjetividades. Em nossas considerações transitórias, entendemos que a
trajetória do intercâmbio potencializa e nos convida à novos encontros, o que
nos agencia a mudanças, a pensar diferente e que se faz múltiplas conexões
nesse movimento nômade. Por isso, a defendemos a ideia de que processo
intercâmbio é uma prática de inovação curricular.

Sofia Pereira Fogaça
Elder José de Oliveira
FEFISO - Gepef
CORPOS E SUAS MULTIPLICIDADES: AFINAL, O QUE É E O QUE PODE
UM CORPO?
Esta pesquisa é tangenciada através de diversas forças, uma delas sobre certas
inquietações sobre compreender noções sobre o corpo, pois, afinal, o que é e o
que pode um corpo? Perguntas como essas atravessam e desdobram esse
trabalho. Para tanto, temos como objetivo apontar algumas formas que a
sociedade criou para explicar o que é um corpo e regular o que deve. Assim, nos
aventuramos em realizar uma pesquisa de campo, com pessoas de diferentes
classes sociais, empregos, lugares etc. para perceber como as pessoas
entendem e vem entendendo sobre corpo. Assim, para alimentar a discussão,
trouxemos para o debate alguns autores franceses, como: Michel Foucault,
Gilles Deleuze, Félix Guattari e dentre outros. Foucault (2008) diz sobre as
utopias que são traçadas em nossos corpos e sobre os movimentos e
heterotopias, algo que se escapa, de foge dos padrões, o que irá tangenciar a
expor outras formas de se pensar o corpo, não como uma verdade, mas em um
movimento de abri possibilidades. Deleuze e Guattari (2011) abandonam a ideia
de sujeito, de individuo, de pessoa, e passam de forma trágica, passam a pensar
tudo

enquanto

máquina,

onde

estamos

sendo

atravessados

pelos

agenciamentos de enunciados e desejos. Os mesmos dizem que somos
máquinas desejantes, sempre estamos desejando algo, seja um desejo
fantasma ou não. Desde modo, com este trabalho que tem um devir filosófico
sobre maneiras de ver o corpo. Como considerações passageiras, nosso intento
foi bagunçar esse jogo de cartas marcadas, fazendo circular nossas formas de
ser, de agir, de viver, de se pensar e de abalando e questionando de forma
trágico sobre o que é e o que pode um corpo.

Lincon Moraes de Campos
FEFISO
A INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO NA QUALIDADE DO SONO
E SEUS DISTÚRBIOS
Esta pesquisa bibliográfica teve como objetivo principal identificar as
contribuições do Treinamento Resistido para a qualidade do sono em todo o seu
contexto em suas várias faixas etárias. Hoje em dia, as pessoas estão dormindo
cada vez menos, por causa de trabalho, e muitas outras coisas, e isso é algo
muito prejudicial a saúde, podendo ocasionar diversos problemas, como
hipertensão. O estudo demonstra os seguintes aspectos, que o T. R. é algo
fundamental em todos os momentos da vida, visando a melhora do sono, pois
verificado uma grande melhoria nas ondas lentas e em seus distúrbios .
Sabemos que o treinamento resistido, influência em todos os aspectos em nossa
vida, mas uma das principais funções do nosso organismo é o sono, com tudo
isso, sua qualidade, e nele, o T. R. é muito influenciador, ate mesmo em
questões de não conseguir dormir a noite toda. A pesquisa baseia-se,
principalmente no estudo de Müller & Guimarães : impacto dos transtornos do
sono sobre o funcionamento diário e qualidade de vida (2007); e Martins, Mello
& Tufik: exercício e sono,(2001). Conclui-se que quem busca uma melhoria da
qualidade do sono, o T.R é fundamental, principalmente para idosos, para quem
os distúrbios aumentam.

Maria Vitória Santos Ferreira Lima
Petry Harim de Proença
FEFISO
COMO A GINASTICA ARTÍSTICA INFLUENCIA NO DESENVOLVIMENTO
MOTOR INFANTIL
O objetivo deste estudo em andamento é compreender como acontece o
desenvolvimento motor infantil em crianças que praticam a Ginastica Artística, o
Desenvolvimento Motor é a mudança continua do comportamento motor ao
longo do ciclo da vida provocada pela interação entre as exigências da tarefa
motora, a biologia do individuo e as condições do ambiente (GALLAHUE,
OZMUN, 2013). Com isto relacionamos com a Ginastica Artística que tem o
objetivo voltado ao alto rendimento, onde se exige flexibilidade, agilidade,
equilíbrio entre outros princípios biológicos que se desenvolve ao longo do nosso
cotidiano com a vivencia na pratica. Geralmente quando se é aluno novo na
modalidade de Ginastica Artística, se inicia no estagio cognitivo, com isto é
normal que se tenha uma grande demanda de atenção, por esse motivo os
exercícios da Ginastica Artística principalmente na fase cognitiva precisam ser
adaptados, como a estrela, parada de mão, saltos e mortais. Um dos princípios
da motricidade humana é que comportamento motor e adaptável. A adaptação,
no entanto, só ocorre á medida que exista situações que desafiem a capacidade
de movimento ja adquirida, de forma que nova estruturas de ação tenham que
ser formadas para atender as exigências imposto pelo ambiente (TEIXEIRA,
2005, p.77). Nesse trabalho iremos apresentar nossas investigação iniciais sobre
o assunto.

Giovanna Santucci Costa Bezerra
Roberto Everton Rodrigues Alves
FEFISO
METODOLOGIA DA GINÁSTICA LABORAL
A ginástica laboral é um processo que visa ao trabalhador mudanças em sua
qualidade de vida, promovendo no ambiente de trabalho desde o relaxamento,
até parte inicial, principal e final, desenvolvendo fortalecimento e forma de
prevenção de doenças e patologias. A GL veio crescendo durante os anos, e
desta maneira nosso estudo apresenta a abordagem da Ginástica Laboral, que
vem ganhando espaços nas empresas, para auxiliar na prevenção de lesões e
riscos ocupacionais, contendo também a qualidade de vida, melhorando os
aspectos físicos, psicológicos, social, cognitivo e emocional, entre outros
benefícios trazidos para os trabalhadores. Nossa proposta de metodologia foi
direcionada a pesquisas com três empresas e três participantes, sendo eles
professores responsáveis pela aplicação nas empresas, na cidade de Sorocaba
e Votorantim, através de um questionário com 11 perguntas abertas e 8
perguntas fechadas, abordando coleta de conteúdos relacionados a princípios
que são adquiridos pelas empresas. Foi feito uma comparação dividindo as
formas que cada empresa aplica seu método em seu processo de aula, sendo
elas separadas por setores, objetivos,planejamento, entre outros. Em nossa
conclusão apresentamos resultados direcionados a uma proposta a ser seguida
como uma melhor forma de metodologia completa seguindo pesquisas e
seguimentos abordados no trabalho.

Jainy Caroline Fogaça de Meira
FEFISO
O PAPEL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA APLICAÇÃO DAS
ATIVIDADES LÚDICAS PARA CRIANÇAS EM TRATAMENTO DE CÂNCER
A criança submetida ao tratamento oncológico passa a maior parte do tempo em
hospitais, com rotinas intensas, sendo por diversas vezes isolada e com pouco
contato social de pessoas da sua idade, seu nível de atividade física é baixo, o
que pode gerar grandes dificuldades em relação sua autoestima, ganho de peso,
relacionados a hormônios de crescimento e à densidade óssea. A presença de
atividade lúdicas no processo de tratamento das crianças tem por finalidade a
humanização do ambiente hospitalar, sendo de grande importância, tanto para
as crianças, quanto para os pais e todos os envolvidos no tratamento. A
Educação Física uma vez estabelecida legalmente como área da saúde, entre
tantas outras, deve sim questionar e refletir sobre a possibilidade de ser inserido
na equipe multidisciplinar hospitalar um professor para a aplicação das
atividades lúdicas, bem como, jogos e brincadeiras para as crianças em
tratamento oncológico. Sendo assim, desde os primórdios a raça humana
estabelece uma ligação com a atividade física, contudo é importante ressaltar
que a mesma não está somente ligada ao corpo belo, à aptidão física, aos
exercícios em que a sociedade está familiarizada a vivenciar. Este estudo, para
tanto, volta o olhar para a atividade física visualizando-a na perspectiva do
próprio ato de brincar, das atividades lúdicas no ambiente hospitalar podendo
ser um catalizador da melhora da qualidade de vida de crianças em tratamento
oncológico. Tendo assim, como protagonista o professor de Educação Física
atuando juntamente na equipe multidisciplinar.

Thaís de Campos
FEFISO
LESÕES NA PRÁTICA DE CORRIDA DE RUA
Seja na busca por melhora no rendimento ou, até mesmo ao se iniciar a
prática, estamos propícios a lesões, algumas dores ou incômodos que surgem
como uma resposta devida a maior intensidade aplicada ao exercício podendo
ela ser interna ou externa, aguda ou crônica, devido ao comprometimento de
tecidos ligados ao movimento muscular, ligamentar, articular e ósseo segundo
Sarkis (2009). Uma lesão pode ser ocasionada por excesso de exercícios ou
atividade física, obesidade, treinamento inadequado, terreno impróprio para
correr ou caminhar, tipo de calçado utilizado, falta de sono, alimentação
inadequada ou falta de hidratação, entre outros fatores, de modo que a vida do
corredor pode ficar bastante prejudicada (SARKIS, 2009, p. 95). De acordo com
Puleo e Milroy (2011), as regiões com a maior probabilidade de aparecimento de
lesões em praticantes de corrida de rua é região lombar e membros inferiores e
os tecidos mais sujeitos são as articulações, ossos, ligamentos, músculos e
tendões. Para Puleo e Milroy (2011), estatisticamente o dorso e joelhos são
locais de maior frequência de lesões em corredores incluindo a síndrome
patelofemoral associada a uma falha da patela em deslizar sobre o centro do
sulco da face patelar do fêmur. Outras lesões comuns em corredores de rua são
fascite plantar. Bainha de tecido fibroso que se estende entre o calcâneo e a
cabeça dos metatarsos pode ser lesionada devido a sobrecargas crônicas,
calçados e irregularidades ocorridas na superfície da corrida.

Fábio Rossy Nogueira Fonseca
FEFISO
ANÁLISE DE ACIDENTES E LESÕES EM ATLETAS DE VOO LIVRE E
SUAS PREVENÇÕES COM TREINAMENTO RESISTIDO
O interesse por abordar este tema foi motivado por experiência própria, baseado
na vivência da prática do voo livre onde sou praticante á (02) dois anos e durante
esse tempo presenciei muitos amigos reclamando de dores musculares após o
voo e após um certo período por ele não ter feito um fortalecimento nas áreas de
maiores exigências musculares veio a sofre uma grave lesão, este trabalho
consiste em apresentar aos leitores as causas de acidentes, lesões e prevenção
com o fortalecimento dos membros envolvidos na academia em atletas de voo
livre, e baseado em uma pesquisa de campo e revisão de literatura e
conseguimos constatar os membros mais afetados e com isso podemos fazer
um trabalho de fortalecimento com treinamento resistido na academia e com isso
poder dar uma melhor qualidade de vida e um melhor desempenho no seu
esporte. A diferença entre o passado e o presente é que hoje sabemos ser
impossível controlar as consequências de algumas decisões civilizacionais.
Giddens (2002) aponta que se por um lado, surge na modernidade um sistema
complexo de previsibilidade dos riscos a fim de evitá-los, por outro lado, surgem
os ambientes institucionalizados de riscos. Nestes ambientes verifica-se uma
lógica onde o risco é cultivado (GIDDENS, 2002) ou risco desejado (LYNCH;
JONSON; DIBBEN,2007) de forma consciente pelos indivíduos.

Keity Pereira Sousa
Adriano Pereira Paschoal
FEFISO
UMA REVISÃO SOBRE OS MECANISMOS DE HIPERTROFIA MUSCULAR
INDUZIDA PELO TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA AO FLUXO
SANGUÍNEO
Acredita-se que o treinamento de resistência só pode induzir o crescimento
muscular quando a intensidade do exercício é maior que 65% do máximo de 1
repetição (RM). Mais recentemente , o uso de exercício resistido de baixa
intensidade com restrição do fluxo sanguíneo (BFR) desafiou essa teoria e
mostrou consistentemente que adaptações hipertróficas podem ser induzidas
com intensidade de exercício muito menores(< 50% 1RM), o artigo Uma Revisão
sobre os mecanismos de hipertrofia muscular induzida pelo treinamento de
resistência ao fluxo sanguíneo- sports med 2015-Pearson Sj¹, Hussain Sr, vem
nos mostrar os resultados do exercício de baixa intensidade com restrição do
fluxo sanguíneo (BFR). Pesquisas mais recentes demonstraram a eficacia do
treinamento físico com restrições do fluxo sanguíneo (BFR) que podem produzir
adaptações hipertróficas com intensidade de exercícios muito mais baixas do
que anteriormente se acreditava, os estudos utilizaram-se de exercícios de baixa
intensidade (< 50% 1RM) no protocolo com restrição do fluxo sanguíneo (BFR)
para indução da hipertrofia. A restrição do fluxo sanguíneo (BFR) em tais
protocolos de exercícios é tipicamente conseguindo restringindo o fluxo
sanguíneo para o músculo com a aplicação de pressão externa através de um
torniquete, manguito pressurizado ou faixa elástica, aplicada sobre a porção
proximal das extremidades superiores ou inferiores. Os efeitos hipertróficos
resultantes de resistência com restrição do fluxo sanguíneo (BFR) tem sido
atribuído principalmente o aumento dos níveis metabólicos (isto é, acumulação
de metabolitos como resultado do ambiente isquêmico /hipóxico mentação).

Ricardo dos Santos Furlan
Roberval Carlos dos Santos
FEFISO
SATISFAÇÃO E BEM-ESTAR AO REALIZAR O TREINO COMO FATOR
IMPORTANTE NA OBTENÇÃO DE RESULTADOS
O presente estudo a ser desenvolvido a partir de uma revisão de literatura,
seguida de uma pesquisa de campo em academias da cidade de Sorocaba/SP
terá como objetivo principal identificar a satisfação e bem-estar dos praticantes
de musculação, e como isso influencia na motivação dos praticantes. O estudo,
ainda em andamento, terá como foco analisar se a satisfação com a base de
treino prescrito proporciona uma maior aderência à prática e, como isso reforça
positivamente a motivação em continuar praticando musculação, assim como,
se quando não satisfeitos com o treino prescrito, tendem a descaracterizar o
programa, sentem desmotivados ou desistem da prática. Atualmente a pesquisa
se encontra em um período de embasamento teórico à procura por estudos que
possibilitem que sirvam de embasamento para a coleta e análise dos dados
obtidos. Os principais referenciais teóricos utilizados até o momento são
Bergamini (1990) e Sampaio (2009) no que se refere à motivação, sua essência,
como identifica-la e os erros mais frequentes em tentar abordar a temática e Liz
e Andrade (2016) com estudo em que se analisa de maneira qualitativa os
motivos de adesão e desistência da prática de musculação, apresentando
objetivos que podem ser incorporados nessa pesquisa. A pesquisa de campo
será realizada por meio de questionário ainda a ser estruturado.

Rodrigo de Moura Menck
FEFISO
IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO SOBRE A QUALIDADE DE
VIDA DOS IDOSOS
A população idosa vem aumentando substancialmente nas ultimas décadas e a
expectativa de vida continua crescendo. Com o passar dos anos, o
envelhecimento biológico se manifesta com maior intensidade no organismo. O
primeiro impacto do envelhecimento para o indivíduo é a perda de seus papéis
sociais e o vazio experimentado por não encontrar novas funções. A prática
regular de exercícios físicos é fundamental no processo de envelhecimento
melhorando a qualidade de vida e prevenção de doenças. O TR na terceira idade
auxilia na manutenção da saúde e capacidade física das pessoas,
proporcionando assim uma melhora significativa na qualidade de vida. Age
também na prevenção e até mesmo cura de diversas doenças que acometem o
físico e a mente dos idosos. Dentre seus benefícios podemos citar:
fortalecimento ósseo e muscular, aumento de força e resistência muscular,
equilíbrio e melhor autonomia para executar as tarefas diárias. Portanto o
objetivo do presente estudo será verificar a importância do treinamento resistido
sobre a qualidade de vida dos idosos. A metodologia utilizada será a revisão da
literatura baseada em livros, artigos e monografias que encontrados nas bases
de dados Scielo, Lilacs, Google Acadêmico e PubMed publicados entre 2010 a
2019.

Jéssica Ferraz Emilio
Lucas dos Santos Francisco
FEFISO
A INFLUÊNCIA EXISTENTE ENTRE FLEXIBILIDADE E HIPERTROFIA
Esta é uma pesquisa bibliográfica em andamento que tem como objetivo
principal analisar a relação e a influência entre flexibilidade e hipertrofia. Para
isso, daremos enfoque aos seguintes aspectos: iremos definir o que é o
treinamento resistido (treinamento contra resistência, geralmente realizado com
a utilização de pesos), definir o que é flexibilidade (capacidade de realizar
movimentos em certas articulações com apropriada amplitude de movimento) e
definir o que é hipertrofia (aumento do tamanho em volume das células dos
músculos). A partir disso iremos verificar se é possível ter uma melhora
considerável na hipertrofia e na flexibilidade trabalhando as duas capacidades,
pois muitos indivíduos consideram que com o treinamento resistido a
flexibilidade diminui devido à rigidez muscular, porém iremos observar que
através da amplitude do movimento das articulações no treinamento resistido os
resultados podem ser positivos tanto para hipertrofia quanto para a flexibilidade.
Também iremos analisar se através do treinamento resistido essa melhora da
hipertrofia e flexibilidade são satisfatórias ou se um treinamento separado para
flexibilidade pode melhorar ainda mais esses resultados. Iremos também
abordar um pouco sobre o aquecimento muscular (na forma de alongamento
ativo e alongamento dinâmico) antes dos treinos e o alongamento (ativo ou
passivo) após os treinos e verificar se com isso obtemos maior amplitude nos
movimentos. A pesquisa baseia-se, principalmente nos estudos de Salvador,
Citolin e Liberali (2009).

João Vinicius Pereira de Aguiar
Fabio Rossy Nogueira Fonseca
FEFISO
POSIÇÃO DE EXERCÍCIO DE RESTRIÇÃO DE FLUXO DE SANGUE:
CONSIDERAÇÕES DE METODOLOGIA, APLICAÇÃO E SEGURANÇA
Este resumo do artigo dos autores Patterson e Hughes et al. da revista Frontiers
in Physiology publicado no ano de 2019, tem por finalidade orientar os
profissionais sobre como executar o treinamento de oclusão vascular, abordando
metodologia, aplicação e segurança. Segundo Patterson e Hughes et al. (2019)
o presente artigo de revisão abordou os métodos de treinamentos de Restrição
do fluxo sanguíneo (RFS) sendo eles RFS-ER (Restrição do fluxo sanguíneo Exercício de Resistência), RFS-EA (Restrição do fluxo sanguíneo – Exercício
Aeróbico), RFS-P (Restrição do fluxo sanguíneo - Passivamente (sem exercício).
Em RFS-ER os autores verificaram que os ganhos de hipertrofia e ganho de
força muscular foram maiores do que os obtidos com exercício de resistência de
carga baixa (ER-CB), porém o ganho de força foi menor quando comparado com
o exercício de resistência com carga alta (ER-CA) e igual ou menor para
hipertrofia. No caso do RFS-EA os protocolos analisados foram aferidos em
caminhadas e exercícios de ciclismo, as adaptações para força e hipertrofia do
músculo esquelético foram verificadas em 3 semanas, sendo mais eficaz após 6
semanas de treinamento, a força muscular esquelética após esse período foi de
7-27% e hipertrofia de por 3-7% após o RFS-EA. O RFS-P foi desenvolvido
pensando em diminuir a atrofia muscular causada pelos períodos de
imobilização ou repouso em cama, e estudos demonstraram aumentar a
capacidade oxidativa do músculo esquelético local e melhorias cardiovasculares.
Concluímos com a revisão de literatura que os métodos de treinamento possuem
validade e podem ser aplicados aos praticantes e alunos seguindo seus
respectivos protocolos listados no trabalho.

João Vinicius Pereira de Aguiar
Fabio Rossy Nogueira Fonseca
FEFISO
POSIÇÃO DE EXERCÍCIO DE RESTRIÇÃO DE FLUXO DE SANGUE:
CONSIDERAÇÕES DE METODOLOGIA, APLICAÇÃO E SEGURANÇA
O presente resumo do artigo dos autores Patterson e Hughes et al. da revista
Frontiers in Physiology publicado no ano de 2019, tem por finalidade orientar os
profissionais sobre como executar o treinamento de oclusão vascular, abordando
metodologia, aplicação e segurança. Segundo Patterson e Hughes et al. (2019)
o artigo abordou os métodos de treinamentos de Restrição do fluxo sanguíneo
(RFS) sendo eles RFS-ER (Restrição do fluxo sanguíneo -Exercício de
Resistência), RFS-EA (Restrição do fluxo sanguíneo – Exercício Aeróbico),
sendo seus respectivos protocolos de treinamento para hipertrofia muscular e
força

muscular esquelética.

RFS-P

(Restrição

do fluxo

sanguíneo

-

Passivamente (sem exercício). Os protocolos analisados em RFS-ER
verificaram que os ganhos de hipertrofia e ganho de força muscular foram
maiores do que os obtidos com exercício de resistência de carga baixa (ER-CB)
após 1 a 3 semanas, mas o ganho de força foi menor no caso do exercício de
resistência com carga alta (ER-CA). No caso do RFS-EA os protocolos
analisados foram aferidos em caminhadas e exercícios de ciclismo, as
adaptações para força e hipertrofia do músculo esquelético foram verificadas em
3 semanas, sendo mais eficaz após 6 semanas de treinamento, a força muscular
esquelética após esse período foi de 7-27% e hipertrofia de por 3-7% após o
RFS-EA. O RFS-P foi desenvolvido pensando em diminuir a atrofia muscular
causada pelos períodos de imobilização ou repouso em cama, e estudos
demonstraram aumentar a capacidade oxidativa do músculo esquelético local e
melhorias cardiovasculares. Concluímos com a revisão de literatura que os
métodos de treinamento possuem validade e podem ser aplicados aos
praticantes e alunos seguindo seus respectivos protocolos listados no trabalho.

Lais Pereira de Moraes
Guilherme Ribeiro Pereira
FEFISO
BENEFICIOS DO TREINAMENTO RESISTIDO NA ADOLESCENCIA
Esta pesquisa de campo irá abordar adolescentes que realizam a prática do
treinamento resisto e adolescentes que não praticam, sendo realizado testes de
força, flexibilidade, agilidade e cognição. Levando em consideração também a
alimentação, as horas de sono, quanto tempo de treino, etc. Realizaremos essa
pesquisa com adolescentes que frequentam e que não frequentam a sala de
musculação. Junto com as informações da pesquisa de campo também iremos
avaliar se os adolescentes são obesos, e demonstrar como o exercício físico
vem para auxiliar na prevenção de doenças, brevemente iremos mostrar como
a tecnologia vem se aliando para que os adolescentes fiquem sedentários,
baixando o nível da prática dos exercícios físicos. E ao fim da pesquisa analisar
se teve diferença entre eles. A presente pesquisa tem como objetivo principal de
analisar as diferenças entre eles e através das pesquisas científicas analisar e
demonstrar os benefícios que o treinamento resistido oferece, e porque a
musculação é a mais procurada entre os adolescentes. De acordo com
pesquisas vimos que a procura pela musculação tem se tornado grande entre os
jovens pois a mídia hoje em dia tem dado uma grande influência, mostrando que
o padrão da sociedade de um corpo forte, fazendo com que eles procurem a sala
de musculação apenas por estética sem se preocupar com a saúde, benefícios
e bem estar.

Wellington Gardiano Camargo
Maicon Tasso Vieira de Medeiros
FEFISO
EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO DE FLUXO SANGUÍNEO - UMA
ABORDAGEM BASEADA EM EVIDÊNCIAS ATUALIZADAS PARA O
DESENVOLVIMENTO MUSCULAR REFORÇADO
Exercício com Restrição de Fluxo Sanguíneo - Uma Abordagem Baseada em
Evidências

Atualizadas

para

o

Desenvolvimento

Muscular

Reforçado.

Desenvolvido pelos autores: Brendan R. Scott, Jeremy P. Loennke, Katie M.
Slattery e Ben J. Dascombe. Trabalho publicado online na revista Sports
Medicine em 28 de Novembro de 2014. Essa pesquisa buscou por meio de
revisão de artigos científicos, sugerir que o Restrição de Fluxo Sanguíneo (RFS)
durante o exercício aeróbico com carga baixa de trabalho que pode resultar em
pequenos ganhos, mas significativos, com relação aos ganhos morfológicos e
de força, em indivíduos saudáveis e atléticos, e também com indivíduos com
restrições físicas (seja por cirurgia ou em outras restrições) e com idosos. Para
tanto foram avaliados os seguintes pontos: tipo de manguito (manguito inflável e
elásticos de joelho), tipos de exercícios a serem aplicados durante a RFS
(Restrição de Fluxo Sanguíneo) e membros que sofreram a oclusão vascular; a
pressão necessária do manguito para a prática da atividade, a carga durante os
exercícios e as repetições (que deve ser baixa ou até mesmo somente com o
peso dos membros superiores e inferiores), o volume; os períodos de repouso
(intervalos entre os exercícios no caso de indivíduos idosos ou com restrições)
e as frequências dos treinos (como periodização nos treinos durante a semana).

Jenifer Paiva da Silva
FEFISO
O TRABALHO COM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA NA NATAÇÃO INFANTIL
O autismo é uma síndrome que tem como características distúrbios na
comunicação, na interação social e na imaginação, que são apresentadas antes
mesmo dos três anos de idade. A prática de atividade física e esportiva para uma
pessoa com Transtorno do Espectro Autista é considerado uma intervenção
positiva, podendo ajudar em suas dificuldades de interação, concentração,
atrasos no desenvolvimento, no uso da imaginação, na linguagem, entre outros.
A natação, sendo uma prática esportiva e podendo ser praticada sem completar
os requisitos dos quatro nados, crawl, costas, peito e borboleta, pode ser
realizada por autistas, fazendo a ambientação ao meio liquido, ensinando a ter
uma sustentação e deslocamento em água, pois a segurança é essencial para
todos. Sendo viável trabalhar com os autistas na natação em turmas pequenas,
para que o professor consiga dar atenção a todos. Sendo assim, o objetivo
principal desta pesquisa é através de uma revisão literária, identificar o trabalho
com crianças com Transtorno Espectro Autista na natação infantil e como
objetivos específicos, porém não menos importantes, iremos definir a natação e
compreender o autismo. Percebemos o quanto é importante para as crianças
com essas características a prática da natação para seu desenvolvimento, seja
físico, social ou emocional.

Tatiane Kethylin Senra Bagatin
FEFISO
A IMPORTÂNCIA DA NATAÇÃO NA SUPERAÇÃO DA AQUAFOBIA
Esta pesquisa de campo em andamento tem por objetivo identificar as
contribuições do benefícios da natação na superação da aquafobia. O estudo
enfocou os seguintes aspectos: ensino da natação, medo e superação. A
Natação, como outros tantos desportos, possui características e exigências
gerais e especificas capazes de, por si só, influenciarem determinantemente o
estilo de vida das pessoas. A aquafobia é o medo acentuado e persistente da
água. A exposição à água provoca, quase invariavelmente, imediata resposta de
ansiedade. Esta resposta pode assumir a forma de um ataque de pânico, muitas
vezes associada à perda de controle dentro do ambiente aquático. Foi aplicado
um questionário visando encontrar, dentro de um determinado número de
pessoas, indivíduos com medo ou com insegurança de entrar em uma piscina,
tendo ou não algum incidente anterior dentro do meio líquido; assim a pesquisa
baseou-se, principalmente nos estudo de Marques e Dias (2001), Silva (2014),
Szipliman (2014). A amostra da pesquisa foi composta por 63 participantes na
1° etapa, o número de participantes na 2° etapa ainda é indefinido. Para o
levantamento dos dados foram utilizados questionários e artigos. Os principais
resultados da 1° fase indicam que a cada 10 pessoas, pelo menos 1 tem medo
ou insegurança ao se deparar com o meio líquido.

Carlos Eduardo da Cruz Severino
Gabriel Lopes de Carvalho
Viviane Leme
FEFISO
O MEDO NA NATAÇÃO E O PAPEL DO PROFESSOR
Neste trabalho foi realizado uma pesquisa de campo com perguntas fechadas
com o objetivo de quantificar o número de alunos de um curso de Graduação de
Educação Física que possuem medo, ansiedade ou traumas relacionados ao
ambiente aquático, desta forma relacionando a postura do professor em passar
segurança a estes alunos, a fim de que tenham uma vivência adequada durante
as aulas. No resultado da pesquisa, os alunos apontaram que a presença do
professor sua postura e metodologia, foram fundamentais para um bom
andamento das aulas, superando qualquer sentimento de ansiedade ou trauma.
Ao longo deste trabalho, procurou-se estabelecer e compreender a relação
professor e aluno no ambiente aquático. A Relação está, pautada pelo
sentimento de medo. Considera-se que através dos resultados obtidos através
da pesquisa, o professor possui um papel fundamental no processo de
desenvolvimento da autonomia aquática e da superação do medo. Até alunos
que possuíam traumas psicológicos relacionados ao afogamento, durante as
aulas, devida a à presença do professor e sua postura, conseguiram superar
este sentimento. É também evidenciado através da pesquisa, que o fator
ludicidade é um grande contribuinte para uma melhor adaptação ao meio líquido
e consequentemente, diminuição da ansiedade inicial em estar no ambiente
aquático. Em suma, quanto mais acolhedor, afetivo, interativo e lúdico, aliado a
à presença do professor dentro da água, melhores e maiores são as chances
dos alunos se sentirem à vontade nas aulas, assegurando o gosto pela prática e
garantindo um retorno às mesmas.

Nefertit Ribeiro Pereira
FEFISO
ASSÉDIO NO ESPORTE
O assédio se caracteriza por um conjunto de pequenas agressões que podem
causar dúvidas inicialmente, porém com ação constante e repetitiva podendo
gerar constrangimento e humilhação, causando sofrimento psíquico e físico. Em
situação de assédio moral o objetivo pode ser o de forçar a melhora do atleta, ou
mesmo fazê-lo sentir-se culpado por baixo rendimento. Ação esta que implica
em humilhação e desmoralização do indivíduo perante o time, como forma de
punição. Já o assédio sexual tem por objetivo obter vantagem de cunho sexual.
Acontecendo por meio de “cantadas” e insinuações constantes de conotação
sexual, causando constrangimento. Destacando-se aqui que no assédio sexual
não precisa haver contato físico, podendo ser de forma verbal, escrita, gestual,
intimidação ou, ainda, por meio de chantagem. Sendo importante se destacar
que o assédio sexual atinge todo e qualquer indivíduo, porém, prioritariamente,
as mulheres que se encontram em condição hierárquica inferior ao assediador,
este não tolerando ser rejeitado inicia uma ação persistente e incisiva em busca
do que deseja. Entretanto, é preciso se ter em mente que no esporte existe um
certo grau hierárquico e de expectativas com relação às performances. Portanto,
as cobranças são naturais sobre o trabalho desenvolvido, mas as avaliações,
críticas e cobranças devem se apresentar de modo aberto e, principalmente,
respeitoso. Contanto, podemos concluir que em razão da crescente atenção
dedicada ao tema não somente nas relações trabalhistas, o assédio moral e
sexual no ambiente esportivo deve também ser debatido de forma séria e
comprometida, não só por membros de organizações desportivas, mas por toda
a sociedade. Desta maneira, este trabalho tem por objetivo ressaltar a
importância de uma ação social visando conscientizar a sociedade e, em
especial, a comunidade esportiva, afim de combater tal problema.

Paulo Henrique Oliveira Lopes
Lucas Soares Menezes Almeida
FEFISO
ANALFABETISMO MOTOR E TRANSTORNO DE COORDENAÇÃO
MOTORA
A presente pesquisa visa organizar através de uma revisão literária certos
conhecimentos relacionados às dificuldades apresentadas no desenvolvimento
motor humano. Temos que o desenvolvimento motor é concebido por Tani(2008)
como mudanças no comportamento motor ao longo do ciclo da vida. Alguns
estudos atuais vêm se engajando a descobrir e identificar um grupo de pessoas
que apresentam dificuldades para alcançar certos comportamentos motores;
este grupo vem sendo conceitualizado por diversas nomenclaturas, dentre elas
temos o: Analfabetismo Motor (OLIVEIRA, 2005) e o Transtorno de Coordenação
Motora (TDC) (DANTAS; MANOEL, 2019). As analises utilizadas para a
compreensão têm focado seus olhares para o desenvolvimento motor infantil,
tendo em vista que as pessoas que apresentam dificuldades motoras
demonstram atrasos e desequilíbrios no alcance dos marcos motores que se dão
nesta fase da vida, afetando assim o desenvolvimento global; Observamos que
os estudos dedicados ao entendimento deste grupo revelam uma
heterogeneidade dos indivíduos, (DANTAS; MANOEL, 2009). Outro quadro de
pesquisa que tangencia tal problema vem sendo abordado com o conceito de
analfabetismo motor (OLIVEIRA, 2005), podendo ser associado como resultado
de uma modernidade que aumenta a insegurança e reduzem as opções das
atividades lúdicas em preferência da capacidade cognitiva e a condição de
mínimas dos domínios motores (OLIVEIRA, 2005) Este movimento é também
assimilado com a desvalorização da matéria de educação física escolar. Atento
a esse público, Gimenez (2015) compreende que a identificação, discussão das
diferenças, intervenção extracurricular, podem auxiliar no processo de inclusão
destes indivíduos. Considera-se então que a abertura para esta discussão pode
constituir uma possibilidade de mudança sobre as praticas e os métodos de
aquisição das habilidades motoras. Podendo assim contribuir para a vinculação
com outras matérias a fim de discutir os efeitos de tal descoberta nas pesquisas
apontadas, fornecendo um enriquecimento teórico e pratico para a educação
física.

Gabriel Andrade Arruda
Lucas Soares Menezes Almeida
FEFISO
A IMPORTÂNCIA DA CRIATIVIDADE PARA AS CRIANÇAS
Este estudo tem como objetivo entender e mostrar a importância de se trabalhar
a criatividade para que haja desenvolvimento e preparação nas futuras
resoluções de problemas e criações de coisas novas utilizando-se da criatividade
como fator primordial de influências tanto na esfera individual quanto social e
ambiental da criança. Como forma de preparar elas para solucionar problemas
e criar coisas novas de forma que sua criatividade tenha alguma influência tanto
na esfera individual ou social da criança. Nos esportes fica claro que os atletas
que mais se destacam são aqueles que criam coisas novas, que são
imprevisíveis e tem um tempo de resposta muito rápido para sair de problemas
em determinada ação. Já no mercado de trabalho isso fica ainda mais claro
quando novos produtos e serviços criam trabalhos. Segundo Sternberg & Lubart
(1999) os indivíduos, organizações e a sociedade devem se adaptar as variáveis
de demandas tarefas para estar em um mercado que é muito competitivo.
Howord Gardner pensado nisso propôs a Teoria das inteligências múltiplas
contestando o pressuposto de que a criatividade era algo que você nascia com
ou não (GARDNER, 1994, 1995, et al 1998, 2000). Basicamente, a criatividade
pode ser conceituada como um conjunto de capacidades que permitem uma
pessoa comportar-se de modos novos e adaptativos em determinados contextos
(Mouchird e Lubart, 2002). Criatividade é também a capacidade de criar uma
solução que é ao mesmo tempo inovadora e apropriada (STERNBERG &
LUBART, 1999).

Maria Luiza Mendes Rocha
Gabriela Mello da Silva
Otávio Augusto Soares Machado
FEFISO
PRINCIPAIS EXERCÍCIOS PRESCRITOS PARA IDOSOS COM DOENÇAS
CARDIOVASCULARES
Atualmente o número de idosos está crescendo substancialmente ao redor do
mundo. Doenças crônicas como hipertensão, diabetes, e certos tipos de câncer
acometem principalmente esta população. Sabe-se que o exercício físico
contribui favoravelmente para o combate das doenças supracitadas. Sendo
assim, o número de idosos praticantes do exercício físico também tem
aumentado significativamente. Porém, se faz necessário compreender quais
exercícios físicos estão sendo preferencialmente prescritos para esta população.
Desta forma, esta pesquisa de campo quantitativa, visou identificar os exercícios
mais indicados pelos profissionais de educação física para idosos com doenças
cardiovasculares. A pesquisa foi aplicada a 37 profissionais, sendo 25 da
Associação Cristã de Moços (ACM) de Sorocaba-Brasil e 12 da ACM de
Montevidéu-Uruguai. A avaliação foi realizada por meio de um questionário
contendo 4 perguntas fechadas e 2 abertas. Como principal resultado notamos
que o treinamento resistido foi a prática mais indicada pelos profissionais de
ambas as instituições, independentemente dos idosos ser ou não acometido pro
alguma doença cardiovascular. No entanto, houve um consenso de que o idoso
pode praticar todos os tipos de exercício físico, desde que a pratica atenda as
necessidades do indivíduo, e seja orientada a partir de suas dificuldades e
facilidades afim de proporcionar prazer e segurança ao praticante.

Maria Luiza Mendes Rocha
Pamela Rodrigues Cristina de Mello
FEFISO
EXPERIÊNCIA DE INTERCÂMBIO NA ACJ DE MONTEVIDÉU- URUGUAI:
AS VITÓRIAS DIÁRIAS.
Esse trabalho tem como objetivo apresentar as experiências vividas na ACJ de
Montevidéu - Uruguai através do programa de intercâmbio do “É PRA LÁ QUE
EU VOU”, onde tivemos a honra e o prazer de representar a FEFISO e nosso
país, estudando durante dois meses no Instituto Universitário da ACJ. Foram
dois meses vivendo intensamente, abraçando todas as oportunidades oferecidas
e enfrentando diversos desafios que nos fizeram entender o que é sair da zona
de conforto e dessa forma, pudemos compreender que cada aula realizada era
uma conquista, cada trabalho desenvolvido era uma vitória e cada dia era um
novo aprendizado. Passar sessenta dias fora do aconchego e da comodidade da
casa e das asas dos pais, sendo a todo momento desafiadas à quebrar a barreira
idiomática, à cumprir com todas as tarefas e atividades acadêmicas nos fez
aprender à lidar com nossas dificuldades e inseguranças e, mais que isso, nos
fez acreditar muito mais em nós e que no quanto somos capazes de realizar
coisas que antes nunca havíamos pensado que conseguiríamos. Queremos
através deste, compartilhar fotos, vídeos e relatos que mostrem o
engrandecimento que tivemos durante o processo e motivar os ouvintes à
enfrentar as barreiras em busca da realização de seus sonhos.

Débora Cristina Fóz
FEFISO
METODOLOGIA DE VENDA PARA PERSONAL TRAINER
Esta pesquisa bibliográfica teve como objetivo principal desenvolver uma
metodologia de venda para o profissional de educação física, em específico aos
que atuam como personal trainer. O estudo enfocou os seguintes aspectos: o
que é “venda” e qual é o passo-a-passo para vender com eficácia o seu serviço,
abrangendo todos os aspectos importantes de um processo de venda, como
comunicação, abordagem, pesquisa sobre o cliente, demonstração, valorização,
acréscimos, contorno de objeções que podem surgir durante o processo,
negociação e técnicas de persuasão, com o objetivo de fazer com que o
profissional de educação física conquiste mais clientes e, consequentemente
eleve seu ganho financeiro; a pesquisa baseia-se, principalmente nos estudos
dos autores: Vieira (s.d.), Almeida (1958) e Espíndola (2017); Conclui-se, nesta
investigação, que aquele profissional de educação física que detém o
conhecimento sobre vendas, em sua teoria e prática, está um passo a frente
daquele que não possui esse conhecimento, pois todo profissional prestador de
serviços à sociedade, deve considerar-se também um vendedor, já que seu
sucesso e sua carreira dependem da venda de seus serviços. Pois só assim,
ganhará espaço dentro do mercado que se encontra cada vez mais competitivo,
conquistando mais clientes, desenvolvendo sua aptidão à comunicação e
elevando seu faturamento.

Thais Aparecida Batista Gois
FEFISO
PERCEPÇÃO DE CLIENTES DE ACADEMIAS DE MUSCULAÇÃO EM
RELAÇÃO AO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
O presente artigo referente a uma pesquisa ainda em andamento tem por
objetivo em um primeiro momento realizar revisão de literatura para,
posteriormente, desenvolver pesquisa de campo com o intuito de analisar a
percepção dos clientes/alunos frequentadores de academias de musculação a
respeito da imagem que estes possuem a respeito do profissional de educação
física e sua atuação. Em pesquisa realizada pelo International Health, Racquet
& Sportsclub Association (IHRSA), o Brasil é apontado como 2° país com maior
número de academias no mundo, contendo mais de 34 mil unidades, e uma
média de 9,6 milhões de clientes. Com o aumento do número de academias no
país nos últimos anos, e a expansão desse mercado, muitas pessoas passaram
a buscar os serviços desses espaços, podendo gerar uma sobrecarga no
profissional ali presente, que, apesar disso, deve manter-se sempre atento as
necessidades e ao que se passa com esses clientes/alunos, visando a satisfação
máxima destes. Tendo em vista essa expansão qual a percepção do
cliente/aluno a respeito dos quanto os serviços prestados e atuação do
profissional em Educação Física? Entendendo que o cliente/aluno é o real
avaliador da qualidade de serviço daquilo que é oferecido em uma academia, e
que, o professor é um dos fatores responsáveis pela qualidade no que diz
respeito a atendimento, conhecimentos e intervenção. Os principais referenciais
teóricos para o presente são: ALMEIDA (1995), SABA (2006), MANFRO (2017),
SOUSA et al. (2016).

Rafael Baptista Belantoni
Bianca Cristine de Pontes Ribeiro
FEFISO
A INFLUÊNCIA DOS PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS COMO
MECANISMO PROMOTOR DE RESILIÊNCIA NA VIDA DE CRIANÇAS E
JOVENS
A presente artigo refere-se a uma pesquisa em andamento que busca analisar e
destacar a influência dos projetos sociais esportivos na vida de crianças e jovens.
Entende-se como Projeto Social organizações que possuem apoio e suporte
jurídico em que prevê as ações do Poder Público e organizações da sociedade
civil, ações essas cabíveis no que se refere a estes, sua função, dever e afins,
em busca do êxito em seus objetivos, visto que, são entidades privadas onde
não possuem fins lucrativos e sim um bem maior e social, trazendo à tona os
fatores internos e externos intervenientes na vida dos sujeitos (psicológicos,
sociais e biológicos), averiguando as influências positivas e negativas, passando
a compreender o seu efeito como um grande mecanismo promotor de resiliência
na vida das crianças e jovens. A análise qualitativa a ser realizada, a partir de
revisão de literatura servirá de suporte no que se refere a realidade dos sujeitos
dentro de um projeto social esportivo. Aspectos em suas vidas no início do
vínculo e as mudanças recorrentes de forma geral no cotidiano destes serão
analisados a partir de conversas que serão realizadas com os principais atores,
pais, professores e alunos. Espera-se como resultado corroborar com os estudos
de Castro; Souza (2011), Sanches; Rubio (2011), Santos (2003), Souza; Vialich;
Eiras; Mezzadri (2010), Thomassim (2010), que indicam que quando bem
realizados, com focos nos seus objetivos e bem encaminhados podem mudar
realidades, perspectivas, e ser fonte de uma sociedade melhor e próspera.

Crisálida Maria da Silva Gonçalves
FEFISO
O TRABALHO DO EQUILÍBRIO NO TREINO DE VOLEIBOL ESCOLAR
No voleibol as ações alternadas de intervenção a bola, requerem do jovem atleta
uma boa combinação das condições físicas e mentais, onde a execução correta
dos gestos técnicos são fundamentais para o desenvolvimento das ações no
jogo, por esse motivo faz-se necessário que o atleta tenha total equilíbrio dos
seus movimentos. O equilíbrio é uma valência física que está relacionada com a
coordenação e com o controlo, isto é, com a capacidade de manter estabilidade
enquanto se realizam diversas atividades locomotoras e não-locomotoras. O
presente estudo relata as experiências práticas de trabalho de equilíbrio
desenvolvido nos treinos de iniciação ao Voleibol Escolar da equipe feminina e
masculina no escalão Infantil, de um colégio na cidade de Sorocaba, no Estado
de São Paulo, durante o primeiro semestre escolar do ano de dois mil e
dezanove. O objetivo do nosso trabalho, foi implementar uma metodologia de
ensino do voleibol escolar, onde eram trabalhados e incorporados ao processo
de treino, o fator psicomotor do equilíbrio, baseados em Vitor da Fonseca de uma
forma estruturada e planejada. Assim, utilizou-se em paralelo com o treino
técnico e tático, um conjunto de atividades que visaram aprimorar e desenvolver
o equilíbrio. Com esse trabalho verificou-se uma grande evolução de
desempenho técnico ao longo do primeiro semestre do ano de dois e dezanove.
Concluímos que de uma forma organizada e planejada, a utilização de exercícios
que visem o equilíbrio dentro do processo de treino de Voleibol, na formação de
jovens atletas a nível escolar, ajuda-os a alcançar melhor desempenho das suas
capacidades técnicas e táticas auxiliando-os no sucesso desportivo.

Anelise dos Santos Lopes
Kleber Trevisam
FEFISO
A PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA PARA OS PRATICANTES DE
CORRIDA DE RUA NA METSO
O presente artigo refere-se a uma pesquisa de campo exploratória em
andamento que terá como objetivo principal identificar a percepção da qualidade
de vida para os praticantes de corrida de rua na Metso. O estudo terá como
principal enfoque os seguintes aspectos: o entendimento da qualidade de vida e
os principais aspectos que a definem, tanto aspectos objetivos como subjetivos,
a relação entre a pratica de exercícios físicos, corrida de rua e qualidade de vida.
A OMS define Qualidade de Vida como a percepção do indivíduo sobre sua
posição na vida no contexto da cultura e dos sistemas de valores em que vive e
em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É um
conceito abrangente, afetado de maneira complexa pela saúde física da pessoa,
estado psicológico, crenças pessoais, relações sociais e seu relacionamento
com características importantes de seu ambiente Entendendo que qualidade de
vida boa ou excelente é aquela que ofereça um mínimo de condições para que
indivíduos

nela

inseridos

possam

desenvolver

o

máximo

de

suas

potencialidades, sejam estas: viver, sentir ou amar, trabalhar, produzindo bens
e serviços, fazendo ciência ou artes. A partir desta, ideia, procurar-se-á junto aos
participantes do grupo de corrida de rua da Metso, verificar o impacto desta
prática naquilo que eles entendem por qualidade de vida.

Larissa Cristina Rolim
Bruna Xavier da Silva
Otávio Augusto Soares Machado
FEFISO
INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO E/OU DA HIDROGINÁSTICA
NA QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE
O sedentarismo e o envelhecimento encontram-se intimamente relacionados
com a redução na qualidade de vida dos indivíduos. A qualidade de vida
relaciona-se percepção de bem-estar resultante de um conjunto de fatores
individuais e socioambientais que caracterizam as condições nas quais as
pessoas vivem, tendo como base, o estilo de vida que é caracterizado por ela
mesma e compreende os hábitos diários de sua rotina. Assim o objetivo do
presente estudo foi avaliar a qualidade de vida em idosos praticantes do do
treinamento resistido (TR) e/ou da hidroginástica (H). A amostra da pesquisa
será composta por 45 idosos, de ambos os sexos, sendo: 30 frequentadores da
Associação Cristã de Moços de Sorocaba (15 praticantes do TR e 15 praticantes
de H) e 15 participantes da Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Rodrigo que
não praticantes de exercício físico. Para levantamento dos dados será utilizado
o questionário de qualidade de vida no idoso WHOQOL-OLD.

Paulo Henrique Oliveira Lopes
Rubens Antônio Gurgel Vieira
FEFISO
DIFERENÇA E APRENDIZAGEM MOTORA: UM DESLOCAMENTO PELA
FILOSOFIA DA DIFERENÇA
O presente trabalho busca aproximar as literaturas da Aprendizagem Motora e
Filosofia da Diferença, afim de que seja possível pela cartografia (GALLO, 2017)
registrar as possibilidades que esta aproximação possa nos oferecer. Tendo em
vista que tal encontro pode estar acontecendo de maneira recente, não nos
debruçamos à compreender nossos registros como uma expansão à
Aprendizagem Motora como campo científico dos estudos em Comportamento
Motor, e nem priorizamos restringir-nos a dialética tradicional, opondo-as. Foi
possível notar, na tentativa de responder à pergunta- quais as possibilidades de
pensar a diferença na Aprendizagem Motora? - uma bifurcação do encontro em
questão, sendo potencializados pelos apontamentos de Kastrup e Foucault
(2007) para quem a produção cientifica e filosófica se divide em: analítica da
verdade e/ou ontologia do presente. A primeira possibilidade, cercada pelos
pretextos da ciência/filosofia moderna, tende compor o tempo como espaço
percorrido, tendo suas produções marcadas pela representação e por sua
incorporação ao sujeito; esta vertente nos permitiu relacionar as pesquisas da
Aprendizagem Motora como engajadas pelos pretextos científicos modernos de
cunho analítico e de comprovação, não sendo possível pensar a Aprendizagem
Motora como diferenciação do próprio ser. A segunda, tomada pelo
entendimento bergisoniano de tempo como duração e mudança, potencializanos a expor os limites de se pensar a Aprendizagem Motora por representações
e cortes de cunho analítico. Estando assim agenciados pelos conceitos de
Aprendizagem Inventiva (Kastrup, 2001) e Movimento Aberrante (Deleuze,
1995), pensamos na possibilidade de uma aprendizagem motora como (re)
invenção do corpo-movimento, tendo abertura aos próprios problemas motores
recorrentes dos encontros imanentes, singulares e múltiplos que escapam às
representações, violentando os fluxos habituais e fazem mergulhar numa
perplexidade impedindo o acionamento dos esquemas motores.

Claudio Marcos Caldas Barbosa
FEFISO
TEORIAS DA MOTIVAÇÃO
Esta pesquisa bibliográfica teve como objetivo principal Identificar os fatores
motivacionais, as forças dominantes no processo motivacional e as
necessidades humanas, assim como, mostrar que as organizações de mercado
podem obter vantagens incentivando seus colaboradores a cuidar da saúde e do
bem estar. O estudo enfocou os seguintes aspectos: teorias da motivação,
conceito, definição e impacto, forças motrizes da motivação e seus impactos
(motivação para realização, motivação para a afiliação e motivação para o poder)
e a teoria das necessidades humanas de Maslow; a pesquisa baseia-se,
principalmente nos estudos de CHIAVENATO 1982, BERGAMINI, 1997, David
McClelland (1917-1998), Kotler 2010. A minha conclusão sobre este tópico,
Motivação x Necessidades Humanas, é que o conhecimento dos fatores que
alteram o comportamento do ser humano, pode auxiliar na gestão deste capital
pelas organizações do mercado e como proposta mostrar que a criação de um
programa de atividade física corporativo pode influenciar a satisfação tanto das
necessidades primárias dos colaboradores, pois garante o bom funcionamento
fisiológico do corpo humano e com isso as organizações podem obter ganhos
diretos pelo aumento da capacidade laboral, quanto às necessidades
secundárias, estimulando as três faixas superiores da pirâmide de Maslow,
relacionamento

interpessoal,

aumento

da

autoestima,

espontaneidade,

superação de frustrações e com certeza o controle do stress, fator que
atualmente traz grandes perdas de produtividade para as empresas e também
corroborar com desenvolvimento das potencialidades individuais destes.

Débora de Azevedo Leite
FEFISO
A INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO RESISTIDO NO TRATAMENTO DA
DEPRESSÃO E ANSIEDADE EM INDIVÍDUOS ADULTOS
Estima-se que a depressão afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo,
tornando-se um grave problema de saúde principalmente quando vem de
maneira moderada e intensa, durando um longo período de tempo. Ela pode
causar tanta angústia a ponto de afetar todo rendimento no trabalho, estudos e
atividades de lazer. Por ano, aproximadamente 800.000 pessoas se suicidam, e
esta é a segunda principal causa de morte de pessoas entre 15 e 29 anos. O
excesso de informações, tecnologias (celulares e computadores), atividades e
preocupações podem ser consideradas como fatores que desencadeiam o
transtorno de ansiedade, considerado por muitos como o mal do século. O atual
tratamento para pessoas com depressão resume-se a consultas psiquiátricas e
medicamentos antidepressivos. Apesar de a eficácia dos medicamentos serem
significativas nos casos graves, há muitos relatos de efeitos colaterais. Sabe-se
que muitos são os benefícios do exercício físico para a promoção de saúde e
qualidade de vida, podendo surtir efeitos agudos e crônicos sobre a ansiedade
e depressão. Assim, o exercício físico é comprovadamente um acessório de
grande amparo à psicoterapia tradicional, pois está diretamente relacionado a
redução de estados emocionais negativos, fadiga, raiva e mudanças no estado
de humor , independentemente do tipo de exercício praticado (aeróbico ou
anaeróbico) e da intensidade. Portanto o objetivo do presente estudo será
realizar uma revisão da literatura baseada em livros e artigos encontrados nas
bases de dados Scielo, Lilacs, Google Acadêmico e PubMed publicados entre
2000 a 2019

Gabriela Cardoso Bormann
FEFISO
EXERCÍCIO RESISTIDO E A DOENÇA DE PARKINSON
A Doença de Parkinson é uma patologia crônica e progressiva, caracterizada
pela degeneração de neurônios dopaminérgicos da parte compacta da
substância negra mesencefálica, onde ocorre a rigidez e a degeneração dos
núcleos da base (BRUSSE et al., 2005). O paciente com Doença de Parkinson
tem distúrbios motores frequentes, como tremor, rigidez, bradicinesia, freezing e
festinação (LIM et al., 2005). A prática de exercícios físicos possibilita melhoria
no equilíbrio, reduzindo o tremor e bradicinesia, melhorando a resistência
muscular, diminuindo o número de quedas e proporcionar aumento da proteção
cardiovascular e mobilidade, promovendo a neurogênese e fatores de proteção
e crescimento do cérebro para aqueles que possuem Parkinson. O presente
artigo tem como objetivo principal identificar as contribuições do exercício
resistido no tratamento e melhora da sintomatologia da Doença de Parkinson.
Para isso, realizou-se revisão de literatura com o intuito de encontrar evidências
científicas de que o exercício resistido pode contribuir para melhoria dos
sintomas da Doença de Parkinson bem como compreender a doença de
Parkinson suas causas e impactos analisar as contribuições do exercício físico
para aqueles que a possuem. Para o presente estudo de revisão de literatura
Medline, Lilacs, Bireme, Brain, Pubmed e Scielo, em busca de artigos, teses,
dissertações e livros eletrônicos bem como livros relacionados com o tema
doença de Parkinson e exercício físico.

Isabela Azevedo dos Santos
FEFISO
BENEFÍCIOS DA MUSCULAÇÃO PARA MULHERES ACOMETIDAS DE
CÂNCER DE MAMA, MASTECTOMIA
Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em
comum o crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e órgãos.
No Brasil, a doença é considerada um problema de saúde pública. O câncer de
mama, é a principal neoplasia maligna diagnosticada nas mulheres brasileiras.
Quando a mulher recebe o diagnóstico do câncer de mama, logo em seguida é
encaminhada para a quimioterapia e/ou radioterapia, e se houver necessidade,
a mesma é submetida ao procedimento cirúrgico, a mastectomia. A mastectomia
é o nome dado ao procedimento cirúrgico em que é realizada a retirada parcial
ou total da mama afetada pela doença. Este procedimento cirúrgico gera na
mulher uma desordem psicológica, que lhe causam um impacto emocional e
físico desmedido. Este trabalho objetivou-se em averiguar se mulheres
acometidas à esta doença podem praticar musculação, e até mesmo se
puderem, em quais fases do tratamento, pois cirurgiões, fisioterapeutas e outros
profissionais da saúde não recomendavam ou até não permitiam que essas
mulheres pratiquem exercícios homolateral à cirurgia, com receio de como
consequência tenha-se o linfedema. Este trabalho também visou definir,
compreender e investigar os benefícios que esta prática pode trazer às mulheres
acometidas do câncer de mama.

João Luiz Lopes de Moura
Otávio Augusto Soares Machado
FEFISO
EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL: A INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO E
DA ALIMENTAÇÃO EM UM PROGRAMA DE REDUÇÃO DE GORDURA
CORPORAL
O objetivo do presente estudo será, através da revisão da literatura, analisar a
influência do exercício físico e da alimentação sobre a obesidade/
emagrecimento. A obesidade é um problema público e mundial. Seus malefícios
à saúde relacionam-se com o sedentarismo, aumentando a probabilidade de
doenças cardiovasculares, dentre elas a hipertensão e aterosclerose, diabetes,
certos tipos de câncer e mortalidade. Assim, o enfoque será voltado a
abordagem de artigos e livros que relatem as estratégias mais adotadas e
eficientes em um programa de emagrecimento, no qual a perda de peso venha
a se concentrar na redução de gordura corporal, e manutenção ou até mesmo o
ganho de massa magra. Grande parte do estudo se deu através do Ministério da
Saúde do Brasil (2018), VIGITEL (2011 e 2019), OPAS (2019), Machado (2015).
Após toda a revisão em andamento, buscamos chegar em uma conclusão na
qual evidencie a influência do exercício físico e da alimentação em um programa
bem sucedido, buscando a melhora da qualidade de vida da população,
diminuindo a taxa de doenças crônicas não contagiantes, dando novas
perspectivas e expectativas de um futuro mais ativo e saudável, para que todos
possam desfrutar a vida de forma mais produtiva e enérgica ao lado da família e
amigos.

Renan Alves de Lima
Kleber Trevisam
FEFISO
EXERCÍCIO RESISTIDO E A DOENÇA DE PARKINSON
A Doença de Parkinson é uma patologia crônica e progressiva, caracterizada
pela degeneração de neurônios dopaminérgicos da parte compacta da
substância negra mesencefálica, onde ocorre a rigidez e a degeneração dos
núcleos da base (BRUSSE et al., 2005). O paciente com Doença de Parkinson
tem distúrbios motores frequentes, como tremor, rigidez, bradicinesia, freezing e
festinação (LIM et al., 2005). A prática de exercícios físicos possibilita melhoria
no equilíbrio, reduzindo o tremor e bradicinesia, melhorando a resistência
muscular, diminuindo o número de quedas e proporcionar aumento da proteção
cardiovascular e mobilidade, promovendo a neurogênese e fatores de proteção
e crescimento do cérebro para aqueles que possuem Parkinson. O presente
artigo tem como objetivo principal identificar as contribuições do exercício
resistido no tratamento e melhora da sintomatologia da Doença de Parkinson.
Para isso, realizou-se revisão de literatura com o intuito de encontrar evidências
científicas de que o exercício resistido pode contribuir para melhoria dos
sintomas da Doença de Parkinson bem como compreender a doença de
Parkinson suas causas e impactos analisar as contribuições do exercício físico
para aqueles que a possuem. Para o presente estudo de revisão de literatura
Medline, Lilacs, Bireme, Brain, Pubmed e Scielo, em busca de artigos, teses,
dissertações e livros eletrônicos bem como livros relacionados com o tema
doença de Parkinson e exercício físico.

Nádia Regina Vieira Lopes Marchioli
FEFISO
ATIVIDADE FÍSICA E QUALIDADE DE VIDA NA REABILITAÇÃO APÓS
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL
O AVC isquêmico ocorre quando há uma obstrução em um dos vasos
sanguíneos cerebrais, comprometendo o fluxo sanguíneo local. Este é
responsável por aproximadamente 85% dos casos de AVC. Por outro lado, o
AVC hemorrágico ocorre quando um vaso cerebral se rompe espontaneamente,
gerando extravasamento de sangue para o interior da caixa craniana. Neste
sentido, as atividades físicas e recreativas regulares podem propiciar a estas
pessoas melhorias significativas em sua qualidade de vida, coordenação motora,
convívio social, bem estar, e estado emocional. O trabalho de reabilitação de
pessoas acometidas pelo AVC envolve a avaliação de sua saúde, o seu
desempenho nas atividades propostas, o seu estado emocional, e o seu grau de
satisfação quanto às atividades. Esta avaliação ocorre durante a prática dos
exercícios físicos e das atividades de coordenação motora, sendo realizada
através de um protocolo de avaliação previamente definido. Portanto, o objetivo
do presente estudo foi relatar o caso de uma idosa (70 anos) acometida pelo
AVC isquêmico. A mesma, passou a praticar atividades físicas e recreativas
regulares com avaliações constantes de sua evolução. O acompanhamento foi
realizado durante três meses, e nesse período foi verificada uma melhora
significativa em sua coordenação motora, em seu convívio com outras pessoas
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Robson da Costa Amaral
FEFISO
IMPLICAÇÕES DO EXERCÍCIO FÍSICO EM DIABÉTICOS TIPO II
Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que 16 milhões de
brasileiros têm diabetes. A taxa de incidência da doença cresceu 61,8% nos
últimos dez anos. O Rio de Janeiro tem a maior prevalência de diagnóstico
médico da doença, com 10,4 casos a cada 100 mil habitantes. O Brasil ocupa o
4° lugar no ranking dos países com maior número de casos, atrás apenas da
China, Índia e Estados Unidos. Vários fatores ocorrem em países em
desenvolvimento tais como a obesidade, sedentarismo e alimentação
inadequada. Portanto, o objetivo do presente estudo foi compreender as
implicações do exercício físico em pessoas com diabetes do tipo II. Para esta
revisão de literatura foram utilizadas as bases de dados Scielo, Google
Acadêmico e Pubmed. O Diabetes Mellitus é uma doença crônica que deve ser
tratada e acompanhada de perto, se não tratada adequadamente, trará sérios
riscos de morbidade e mortalidade. As complicações como retinopatia, doença
renal, amputações, infarto e derrames, ainda são frequentes embora dados de
mortalidade tenham apresentado discreta queda. Devido as complicações a
longo prazo, diabéticos devem aprofundar-se no conhecimento sobre a
influência dos exercícios no controle da glicemia e na qualidade de vida. As
estatísticas apontam que o exercício de força, mesmo com cargas leves e
moderadas de duas ou três séries de 8 a 20 repetições, em 70% de RM, com
frequência de 3 a 5 dias/semana, demonstraram melhora de 23 a 48% na
sensibilidade a insulina. O conhecimento e a aplicação das diversas formas de
exercício e seus benefícios são essenciais para que o indivíduo diabético possa
ter uma vida saudável.

Vinícius Félix de Souza Oliveira
FEFISO
INFLUÊNCIA DA MÍDIA NA AQUISIÇÃO DE DISTÚRBIOS DE DISTORÇÃO
DE IMAGEM CORPORAL E PRATICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS
EXCESSIVOS
Esta pesquisa de campo elaborado a partir de uma revisão de literatura teve
como objetivo principal identificar as contribuições dos efeitos que diversos
distúrbios de distorção de imagem corporal exercem na sociedade e enfocou os
seguintes aspectos: A definição e compreensão especifica de cada distúrbio e
comportamento comum entre indivíduos que apresentavam tal estado clinico, e
definir quais fatores implicam na consequente aquisição desses hábitos. Sendo
o objetivo especifico da pesquisa compreender como diferentes meios midiáticos
podem influenciar pessoas a buscar incessantemente um padrão estético a se
obter, visando aceitação social tendo em seu caminho diversas complicações de
saúde, tanto mental quanto física. Sendo assim, a pesquisa baseou-se,
principalmente, nos estudos de artigos de vertente psicológica LOPES(2008)
ABREU(2004),

AZEVEDO(2007),

sociológica

LIRA,

ALVARENGA(2017),

RIBEIRO(2019), FERREIRA(2005) e fisiológicas PEREIRA(2013), BAUM
(2018). Associando a exposição dos indivíduos a padrões estereotipados
divulgados na mídia e o relacionamento dela com outras pessoas que condiz
com a necessidade de inclusão social, as alterações de comportamento devido
a essa obsessão adquirida e a objetivação de resultados estéticos, e as
consequências fisiológicas de tais comportamentos e intervenções clinicas
possíveis para melhora dos sintomas. Desmitificando dessa maneira as
vertentes que definirão comportamentos dos indivíduos com tais transtornos e
orientar condutas profissionais para o melhor acompanhamento dessas pessoas
para uma melhor relação com a própria imagem corporal e o exercício físico.

Ana Luisa Martins
FEFISO
A IMPORTÂNCIA DO ESPORTE NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES
QUÍMICOS
Esta pesquisa bibliográfica teve como objetivo principal identificar as
contribuições das atividades físicas, exercícios físicos e o esporte como
tratamento para dependentes químicos. O estudo enfocou os seguintes
aspectos: conceitos e estudos das atividades físicas: qualquer atividade que
eleve o gasto energético acima do basal, dos exercícios físicos: sequência
planejada de movimentos repetidos sistematicamente, dos esportes: atividade
competitiva, com regras e complexidade de movimentos; conceitos e estudos de
drogas, os tipos de drogas e seus efeitos no organismo; conceitos e estudos da
importância da atividade física, exercícios e esportes no tratamento de
dependentes químicos, tendo a liberação de hormonios da felicidade como:
endorfina(relaxamento e prazer) e serotonina( regulação do sono, humor, apetite
etc), alem da secreção do GH para a regulação das atividades metabólicas. A
pesquisa baseia-se, principalmente nos estudos de Paulino (2002); Tubino
(1992); Rubio (2002); Nicastri (2006). Conclui-se, nesta investigação, que as
atividades físicas, os exercícios físicos e os esportes podem ajudar as pessoas
dependentes das drogas, não só pelo fator físico e químico dos hormônios
liberados, mas também no fator psicológico e social, fazendo o dependente
químico sentir bem-estar, qualidade de vida e ter autocontrole sobre si, saber
como interagir com as outras pessoas e conseguir integrar-se na sociedade.

Christopher Eduardo de Barros Lourenço Ohata
Alex Sandro Damasceno Silva
FEFISO
A IMPORTÂNCIA DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS NO COMBATE AO
ESTRESSE
Atualmente um dos grandes problemas do mundo globalizado é o estresse, que
pode ser causado por diversos motivos os quais podem variar de individuo para
individuo. Barbanti (2011) define estresse como eventualidades que possam
desestabilizar o equilíbrio homeostático do organismo, ou seja, situações
desconfortáveis para um individuo. O estresse é fundamental para a
sobrevivência do indivíduo em situações de perigo. De acordo com Margis e
colaboradores (2003) o indivíduo após receber informações, processa-las e
identifica-las, percebendo que se trata de uma situação de risco, ele irá reagir
imediatamente de maneira vigorosa, preparando-se para o combate ou fuga,
ocasionando-lhe alterações cardiovasculares como o aumento de pressão
arterial, vasoconstrição na pele e nas vísceras e vasodilatação nos músculos,
além de outras alterações no Sistema Nervoso Central (SNC) e hormonais.
Nunomura e colaboradores (2004) afirmam que se algumas dessas alterações
permanecerem por muito tempo no organismo derivados do estresse, podem
causar problemas graves de saúde como a hipertensão, o infarto, a depressão,
dentre outros. Devido a isso, o objetivo deste artigo é evidenciar a importância
da prática regular de exercícios físicos no combate ao estresse, através dos
resultados obtidos pelo Inventário de Sintomas de Estresse de Lipp (1994), o
qual será usado numa determinada quantia de alunos tanto sedentários quanto
praticantes de exercícios físicos numa faculdade de Educação Física do interior
de São Paulo.

Monique Kathleen Soares de Camargo
FEFISO
(SE)TORNAR PRINCESA MIDIATIZADA: EMPODERAMIENTO FEMININO
“Felizes para sempre”, assombra ouvidos, visões e subjetividades na bagagem
de todo o percurso da vida, discursos, atravessando vidas, gerações e décadas.
Compreendendo estes discursos carregados pela branquitude europeia,
excluindo culturas e refletindo no capitalismo patriarcal. A pesquisa problematiza
os discursos que circulam diariamente nos ouvidos, nos olhares, nos corpos,
estes que se configuram pelas pressões dadas e idealizadas, sem haver
escolhas e decisões, somente imposições dadas, e esses são questionados
como base no livro “OMO-OBA, histórias de princesas” (Oliveira, 2009), que
permite visibilidade, espaços, apresentações, a cima de tudo o reconhecimento
de si mesmo para com o todo e também sua história no percorrer da pesquisa é
dividida pelos subtítulos, assim como a utilização das ferramentas foucaultianas,
as ferramentas de Lévy sobre a cibercultura junto com Camargo dizendo sobre
a sociedade tecnológica e Paula sobre os corpos negros midiatizados, estes que
são compreendidos nos discursos visualizados e ditos do que vem a ser o Brasil,
o corpo manequim/expositor. Analisando assim os comportamentos atuais e os
reflexos sociais pela cultura do patriarcal que vivemos. Permitindo que as lutas
e resistência não parem, necessitamos dos encontros e consciência por todos,
e apontando ainda mais o lugar de fala, já que a discriminação existe sim e
precisa ser barrada.

Douglas Roberto da Silva Vaz
Fernanda Mello da Silva
Faculdade Educação Física
INFLUÊNCIA DE UM PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA DE LONGA
DURAÇÃO SOBRE A FORÇA MUSCULAR MANUAL E A FLEXIBILIDADE
CORPORAL DE MULHERES IDOSAS
Essa pesquisa teve como objetivo principal estudar a Influência de um Programa
de Atividade Física de Longa Duração Sobre a Força Muscular Manual e a
Flexibilidade Corporal de Mulheres Idosas. O estudo enfocou nos seguintes
aspectos, Fazer pratica de exercícios físicos é uma estratégia preventiva
primária, atrativa e eficaz, para manter e melhorar o estado de saúde física e
psíquica em qualquer idade, tendo efeitos benéficos diretos e indiretos para
prevenir e retardaras perdas funcionais do envelhecimento, reduzindo o risco de
enfermidades e transtornos frequentes na terceira idade tais como, a
hipertensão, a diabetes, a osteoporose, a desnutrição, a ansiedade, a depressão
e a insônia. A pesquisa baseia principalmente nos estudos de REBELATTO JR
CALVO JI OREJUELA JR PORTILLO JC Nesta pesquisa nos programas de
atividade física de longa duração, utilizando forças musculares e manuais em
Idosas Mulheres, cada sessão envolveu alongamentos miofaciais passivos dos
principais grupos musculares. Duração: 8 a 10 minutos ativação cardio
circulatória aeróbia 9 minutos, exercícios de força, potência e resistência
adaptadas 7 a 10 minutos, Atividades de coordenação agilidade e Flexibilidade
14 a 16 minutos, exercícios respiratórios e de relaxamento 5 a 7 minutos e
hidratação em dois momentos da sessão 25 minutos após o início e ao final da
sessão. Na pesquisa foram sujeitos do presente estudo, 32 indivíduos do sexo
feminino, com idade entre 60 e 80 anos, não institucionalizados e residentes na
cidade de Salamanca (Espanha). Conclui-se que, O programa de atividade física
regular e de longa duração, mesmo não tendo sido idealizado para o
desenvolvimento de força muscular, contribuiu para manutenção da força de
preensão bilateral das mãos de mulheres idosas. Embora os dados relativos á
flexibilidade corporal indiquem uma possível influência do programa na
manutenção de tal capacidade, a ausência de significância estatística indica a
necessidade de reprogramação dos exercícios destinados ao ganho da
flexibilidade.

Izabella Cavallari
Antonio Carlos Ferreira Junior
FEFISO
EFEITOS DO TREINAMENTO COM RESTRIÇÃO DE FLUXO SANGUÍNEO
NA FORÇA MUSCULAR E HIPERTROFIA EM IDOSOS
O objetivo do presente estudo foi apresentar os resultados obtidos no artigo de
revisão intitulado “Efeitos do treinamento com restrição de fluxo sanguíneo (BFR)
na força muscular e hipertrofia em idosos: uma revisão sistemática e metaanálise”, e fornecer implicações práticas para prevenção e tratamento do declínio
da massa muscular/ força induzido pela idade. Os estudos foram selecionados
e avaliados quanto à elegibilidade com relação aos critérios de inclusão e
exclusão, que foram com base nos PICOS (ou seja, extração de população,
intervenção, intervenção de comparação, medidas de resultados e informações
sobre o desenho do estudo). Os estudos foram considerados relevantes se
indivíduos fossem idosos saudáveis. O desenho do estudo permitiu
comparações entre o treinamento resistido com e sem oclusão vascular ou entre
caminhar com e sem BFR simultâneo. A massa muscular e/ou força foram
avaliados pré e pós-treino. A presente revisão fornece novas ideias sobre o efeito
do treinamento BFR em comparação com modalidades de treinamento usadas
atualmente para combater o declínio relacionado à idade na massa muscular e
função muscular. Os resultados do estudo indicam que a aplicação do BFR ao
treinamento resistido e caminhada influencia positivamente as adaptações
musculares em comparação com condições normais de fluxo sanguíneo. Em
comparação com o treinamento tradicional, o BFR provoca aumentos menores
de força. Para indivíduos que não podem tolerar cargas quase máximas e
necessitam de terapia adequada, a pesquisa fornece dados de evidência para
profissionais da área de educação física e médicos que trabalham com esse
público mais específico. Embora pesquisas e análises anteriores demonstrem
um nível aceitável de segurança para o treinamento com BFR, para populações
especiais, é recomendado uma triagem e exame físico antes de começar esse
tipo de treinamento.

Eduardo Camellin Hessel
Vitor Henrique Cavalari
FEFISO
ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO SOBRE LESÕES EM PRATICANTES DE
CROSSFIT
O objetivo do artigo é investigar a orientação e prevenção em praticantes de
Crossfit, nós estamos organizando uma pesquisa de campo para obter o máximo
de informações possíveis e compartilhar um pouco mais sobre essa nova
modalidade que está crescendo muito e virando tendência de prática. Vamos
abordar desde os cuidados do iniciante ao avançado, como funciona a
metodologia de treinamento, periodização, adaptação de treinos e quebrar
alguns tabus de que "Crossfit lesiona muito", como todo esporte o Crossfit
necessita de uma disciplina do aluno e também do acompanhamento do
professor para seguir o treino com total segurança e ter uma longevidade no
esporte. O Crossfit é uma modalidade que foi criada recentemente a cerca de 20
anos. Iniciou-se com o intuito de estimular movimentos simples e funcionais,
independente da idade. ele une o levantamento de peso, ginástica e treinamento
funcional. Desenvolvendo todas as 10 capacidades físicas do ser humano, como
flexibilidade,força,capacidade

cardiorespiratória

etc...

Iremos

também

apresentar os benefícios da prática para todas as idades e qual o diferencial dela
que faz grande partes das pessoas estar aderindo a prática e como está sendo
desenvolvida a expansão pela cidade e pais dos famosos "box" de Crossfit,
desde o que necessita para praticar e algumas regras como se afiliar a Crossfit,
Inc.

Elisabete Costa
Lourrana Pietra Rodrigues Silva Santos
FEFISO
O TREINAMENTO PRÁTICO DA RESTRIÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO
AUMENTA OS DETERMINANTES AGUDOS DA HIPERTROFIA SEM
AUMENTAR OS ÍNDICES DE DANO MUSCULAR
O presente estudo realizado pelos autores Wilson M Jacob,Ryan P Gowery,
Jordan M Joy, Jeremy P. G. Oenneke, Aimo N. A Marshall, foi publicado no
Journal of Strength an Conditioning Research 2013 National Strength and
Conditioning Association. Com doze participantes do sexo masculino com idade
até 21 anos, massa corporal 84,5 kg, podendo variar mais ou menos 14 kg e
1,78 cm podendo variar mais ou menos 6 cm a estatura dos indivíduos
participantes. O propósito deste estudo foi investigar os efeitos da moderada,
(RFS) restrição do fluxo sanguíneo em estresse metabólico, inchaço muscular,
ativação do músculo esquelético e índices de dano muscular, após uma prática
da baixa resistência intensidade de um treino (luta). O segundo objetivo foi
comparar a prática uma alternativa do método tradicional. Os participantes eram
ativos, todos foram capazes de completar um total de 5 sessões de teste,
separados por um mínimo de 72 horas, num período de 2 a 3 semanas, sem
nenhum efeito adverso. Foi utilizado uma escala de 0 a 10 para a dor, onde 7
moderada e 10 apertada. Utilizou- se um método da oclusão da veia femoral,
com equipamentos de ultra som, carga máxima e mínima. Foi observado o
aumento significativo do lactato sanguíneo nos moderados, um aumento
significativo da hipertrofia muscular, sem danos. Havendo restrições para a
maioria, pois não é aceitável, e não conclusivo a longo prazo.

Enzo Augusto Lopes Marchioli
FEFISO
ANÁLISE DE CONDIÇÕES FISIOLÓGICAS EM ATLETAS DE CROSS
TRAINING
O número de doenças crônico-degenerativas vem aumentando ao redor do
mundo. Isto se deve ao maior nível de sedentarismo da sociedade. Graças ao
aumento da tecnologia e também às modificações na situação socioeconômica
da população mundial, houve uma grande redução no nível de atividade física
diária. Este quadro levou queda na qualidade de vida, bem como no aumento de
complicações relacionadas à saúde. Com o aumento da busca pela saúde e
qualidade de vida, o número de praticantes do exercício físico vem aumentando
exponencialmente. Dentre os diversos tipos de exercício, o Cross Training (CT)
vem ganhando popularidade e destacando-se. O CT visa melhorar o
condicionamento físico através de um programa de treinamento composto
primordialmente por movimentos funcionais e possuindo como característica a
alta intensidade. Infelizmente pouco se sabe sobre seus efeitos fisiológicos
agudos e crônicos. Portanto, o objetivo do presente estudo será analisar as
respostas fisiológicas bem como as adaptações crônicas vivenciadas por
praticantes do CT. Para tanto serão selecionados 8 indivíduos, sendo 4 de sexo
masculino e 4 do sexo feminino, praticantes do CT. Os indivíduos serão
avaliados (glicemia, frequência cardíaca, composição corporal, pressão arterial
e percepção subjetiva de esforço) pré, durante e imediatamente após a sessão
de CT, assim como após 12 semanas de treinamento. Palavras-chave: exercício
físico, respostas fisiológicas, adaptações crônicas.

Gustavo de Almeida Martins
Cesar Maximiano Duarte
FEFISO
EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO DE FLUXO SANGUÍNEO: UMA
ALTERNATIVA AO TRATAMENTO NÃO FARMACÊUTICO PARA PERDA
DE MASSA MUSCULAR.
O objetivo deste trabalho é a análise do artigo de Conceição e Ugrinowitsch
(2019) sobre o exercício de restrição de fluxo sanguíneo como tratatamento para
evitar o desperdício de massa muscular significativo. Neste estudo, a técnica de
restrição de fluxo sanguíneo foi observada em pacientes doentes ou que estão
em repouso na cama, bem como em pessoas da 3º idade. O desperdício
muscular leva a reduções significativas na força muscular, capacidade
cardiorrespiratória e funcional, fatores que aumentam as taxas de mortalidade.
Como consequência, diferentes intervenções foram testadas para minimizar o
desperdício muscular. Nesse sentido, a restrição do fluxo sanguíneo (BFR) foi
usada como uma nova abordagem terapêutica para mitigar a carga associada
às condições de desperdício muscular. As evidências mostraram que o BFR
pode neutralizar o desperdício muscular durante a imobilização ou repouso no
leito. Além disso, o BFR também foi aplicado durante a realização de exercícios
de resistência e resistência de baixa intensidade, produzindo aumentos na
massa e na força musculares. Também foi demonstrado que o treinamento de
resistência com BFR aumenta a aptidão cardiorrespiratória. Assim, pacientes
frágeis podem ser beneficiados pelo exercício através do BFR devido ao menor
nível cardiovascular e estresse mecânico que tal técnica demanda, se
comparada aos exercícios tradicionais de alta intensidade. Portanto, o
treinamento de resistência e resistência de baixa intensidade, combinados com
a BFR, podem ser considerados uma intervenção muito útil para que um paciente
que não consiga fazer um treino de alta intensidade consiga, fazendo um treino
de resistência de baixa intensidade, resultados significativos em relação ao
ganho
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Leonardo Solano Soares da Silva
FEFISO
OS ASPECTOS TÉCNICOS E DE TREINAMENTO RELACIONADOS AO
TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA USANDO RESTRIÇÃO DE FLUXO
SANGUÍNEO(RFS) EM ESPORTES COMPETITIVOS UMA REVISÃO
A partir do estudo de revisão cujo o título é; os aspectos técnicos e de
treinamento relacionados ao treinamento de resistência usando restrição de
fluxo sanguíneo(RFS) em esportes competitivos uma revisão , publicado no
jornal of human kinectics no ano de 2018 volume 65/2018, pelos autores Michal
Wilk, MIchal Krysztofik, Mariola Gepefert, Stanislaw Poprzecki , Artur Gotas
,Adam Maszcyk , nesse referido estudo foi utilizado no total de 53 artigos
científicos que trabalharam com os mais variados públicos , como atletas ,
pessoas treinadas e pessoas destreinadas e também diversos materiais para o
uso da pressão nos membros, no caso , manguito , torniquete e fitas elásticas
,onde obteve resultados em relação ao treinamento com restrição de fluxo
sanguíneo (RFS) onde tem as divisões em , introdução , respostas fisiológicas
após a RFS , especificações técnicas do manguito RFS , pressão RFS durante
o treinamento de resistência , largura e o tipo de materiais usados no RFS ,
exercício físico usando RFS no Treinamento Resistido ( TR ) , treinamento de
força muscular sob condições de RFS , RFS no treinamento de atletas ,
frequência de sessões de treinamento RFS, eficácia do treinamento de RFS e
características individuais do atleta , desvantagens do uso de RFS e suas
conclusões , autores pontuam que de uma maneira geral o TR-RFS não é
indicado para usar de maneira continua nas sessões de treinamento, mas sim
como algo a mais no treinamento pois como abordado no trabalho os resultados
em relação ao treinamento demonstrou maior eficácia na combinação do TRconvencional e depois o TR- convencional somado ao TR-RFS .

Wesley Mascarenhas Camargo
FEFISO
TREINAMENTO DE RESTRIÇÃO DE FLUXO SANGUÍNEO:
IMPLEMENTAÇÃO DENTRO DA PRÁTICA CLÍNICA
De forma geral para o ganho de força e hipertrofia é recomendado o treinamento
de resistência com cargas moderadas e altas, porém esse tipo de treinamento
se mostra inviável quando aplicado em populações clínicas. Para suprir essa
necessidade um dos métodos que vem sendo desenvolvido e estudado, é o
treinamento de restrição de fluxo sanguíneo (BFR- Blood Flow Restriction) com
baixas cargas (LL- Low Load). Sendo assim, o objetivo do estudo de revisão,
Treinamento de restrição de fluxo sanguíneo: Implementação dentro da prática
clínica, onde foram revisados 17 estudos, publicado no International Journal of
Exercise Science no ano de 2017 pelos autores William R. Vanwye, Alyssa
M.Weatherholt e Alan E. Mikesky, foi avaliar a influência e resultados da
aplicação do LL-BFR em populações clínicas, tanto em treinamentos aeróbicos,
quanto
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necessárias. Fizeram parte dos estudos indivíduos variados, saudáveis, idosos
com doença cardíaca, indivíduos com claudicação intermitente, indivíduos com
disfunções musculoesqueléticas e outras populações clínicas. Os protocolos
usados consistiam na aplicação de um manguito no estilo torniquete no aspecto
proximal de um membro para a realização do exercício. Esse manguito foi
apertado manualmente ou inflado pneumaticamente a fim de obstruir o fluxo
sanguíneo. Foram testadas diferentes larguras, pressões e aplicações do
mesmo. Os principais resultados observados foram a não incidência de dores ou
danos a saúde quando tomadas as devidas precauções, a ocorrência de
hipertrofia precoce nos treinamentos resistidos (menor ou igual a 4 semanas) e
melhora significativa de força e hipertrofia nos treinamentos aeróbicos.

Tiffany Paveloski Gasparini
Tamara Delicato
FEFISO
A IMPORTÂNCIA DA PERCEPÇÃO MUSICAL BÁSICA PARA ALUNOS DE
DANÇA IRLANDESA
A dança irlandesa no Brasil ainda é pouco conhecida, com seus passos exigindo
pura coordenação motora e agilidade. Os bailarinos se assustam por sua
complexidade, mas ao mesmo tempo se encantam com essa modalidade.
Muitas pessoas, quando conhecem essa dança, não permanecem nas aulas
pelas dificuldades nela encontrada. O ponto de partida do estudo foi a noção
básica de musicalidade baseando-se em Murray Schafer partindo da melodia e
apreciação musical. Diante dos resultados apresentados, foi possível concluir
que, quando se aplica noção básica da musicalidade, a memorização de passos
e noções rítmicas facilitam o desenvolvimento da dança. Constantemente
convivemos com a dança, e nossos pais sempre foram nossos principais
incentivadores para nunca desistirmos. Quando crianças resolvemos entrar em
uma academia de dança, mas apenas por um hobby, algo que nós não nos
envolvessem de coração, o que para nós, é quase impossível. Quando entramos
na dança, a primeira experiência foi no balé. Porém, como na academia existiam
muitas outras modalidades, fomos conhecendo e visualizando as outras. Foi
quando nos deparamos com a dança irlandesa, com que mais nos identificamos.
Tivemos outras experiências com outras modalidades, como o street dance,
balé, jazz e sapateado americano. Contudo, a dança irlandesa nunca foi fácil
aprender. Muitas vezes, saíamos chorando de ensaios pesados, com dores, com
dificuldades e obstáculos. Mas era e continua sendo maravilhosa a sensação de
subir no palco e mostrar para as pessoas a arte que ensaiamos o ano todo, por
apenas alguns minutos de alegria e reconhecimento, tornou-se mágico. Mesmo
com as dificuldades, nossas mães, principalmente, nunca nos deixaram largar
as “sapatilhas” só porque era difícil.

Íris Adriane Santoro Cardoso
FEFISO
PROJETO VIVEI
A Educação infantil é uma fase da vida escolar que envolve crianças de 0 a 5
anos 12 meses. É uma fase de descobertas tanto para as crianças, quanto para
os professores, as crianças estão em um momento de exploração do espaço,
das coisas, enquanto descobrem as possibilidades de seu corpo. O profissional
de educação física quando está presente no espaço escolar, com os
conhecimentos adquiridos no curso de formação em educação física, neste caso
no viés das ciências humanas, fará muita diferença nessa fase da vida das
crianças. Por isso o profissional da educação física tem que entender o papel
que ele ocupa neste local de troca de conhecimentos, para agregar valores a
todos os envolvidos. Tendo a consciência da responsabilidade que exerce no
espaço escolar com essa faixa etária, montar o objetivo do projeto VIVEI é para
que o aluno, aluna da FEFISO possa experimentar o contato de estar com as
crianças e juntos experimentarem propostas pedagógicas construídas, criadas,
transformadas. Estar na escola, conhecer seus espaços, ouvir os seus barulhos,
sentir os seus cheiros, conhecer as pessoas que ali transitavam, perceber o
ritmo, essa experiência foi muito intensa para todos que ali passaram. Que
atividades posso montar se no espaço tem um poste no meio do pátio? Como
lidar com as crianças quando você conta uma história que elas conhecem melhor
do que você? Como as crianças ficam quando estão com as professoras
eventuais e as de sala? Como é dar aula em uma escola que é do lado de uma
avenida que faz muito barulho? Escola é um espaço de novidades diárias que é
repleta de subjetividades e de inúmeras experiências sem termos que fazer
nada. Estar ali já é uma vivência repleta de significados, como fazer todos os
envolvidos entenderem a importância que cada um tem nesse percurso?

Tiffany Paveloski Gasparini
FEFISO
A IMPORTÂNCIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A
RECREAÇÃO
A importância da faculdade de educação física para a recreação, muitos acham
que para brincar não precisa de estudo, sendo que quando entramos no ensino
superior uma das primeiras coisas que a gente aprende é separar pela faixa
etária de idade, exemplo de 2 à 3 anos, de 4 à 6, 7 à 8 e por ai vai. Meu estudo
será com base nisso, incluindo também a importância do brincar na fase infantil,
o que as crianças de hoje em dia estão limitadas por conta da tecnologia. As
pessoas acham que brincadeira é limitado em apenas dança da cadeira, morto
vivo, esconde esconde e pega pega, meu objetivo é abrir a mente daqueles que
não tem essa noção mostrando toda minha paixão pela recreação e que entrei
na faculdade para isso. As crianças estão ao nosso redor o tempo todo, seja em
em aniversário, um restaurante e principalmente um parque, as crianças de hoje
em dia necessitam de estar entretidas o tempo todo e os pais tecnologicamentes
modernos estão cada vez mais deixando os filhos em acampamentos, ou ate
mesmo deixando em clubinhos a manhã toda ou a tarde toda, também temos
aquele caso dos pais que querem ir para a academia e não tem com quem deixar
e ai que nós monitores recreativos entramos.

Stella Cristovam Falsin
FEFISO
INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO EM INDIVÍDUOS COM DIABETE MELITO
TIPO 2
O intuito deste artigo em andamento, é analisar por meio de bases bibliográficas,
os efeitos da prática de exercícios físicos em indivíduos portadores do Diabete
Melito Tipo 2 (DM2), buscando apresentar a eficácia do Treinamento Resistido
(TR) e compreender de que maneira é possível ser feito o controle da glicemia
através do exercício físico e dieta equilibrada. Desse modo, o exercício resistido
é primordial para o ganho de força muscular, deixando os músculos
possivelmente resistentes, capazes de evitar devidas consequências com o
avançar da idade, onde a perda de massa muscular é maior. Também, está
sendo investigado os fatores de riscos das doenças como a obesidade, que é
uma das causadoras do DM2, doenças cardiovasculares, entre outras,
procurando absorver informações de como isso pode ser evitado com a prática
regular de exercícios físicos. De acordo com dados descritos em alguns
trabalhos analisados até o momento, devido ao aumento no ganho de massa
muscular em pessoas que praticam o TR, podemos compreender que houve
diminuição do tecido adiposo, o qual contribuiu para a melhora da resistência à
insulina, reduzindo os ricos de desenvolver doenças e complicações como a
perda da visão, doenças renais, amputações e outras, favorecendo na qualidade
de vida aos indivíduos.

Francine de Oliveira Lourenço
FEFISO
MÉTODO PILATES E SUA INFLUÊNCIA NA PERCEPÇÃO DA DOR NA
HÉRNIA DE DISCO LOMBAR
Esta pesquisa de campo o Método Pilates e sua influência na percepção da dor
na Hérnia de Disco Lombar tiveram como objetivo principal identificar as
contribuições verificar se o método pilates pode ser utilizado para hérnia de disco
Lombar. O estudo enfocou os seguintes aspectos: Definir o que é Pilates,
Compreender o que é hérnia de disco lombar e Verificar se o Método pilates
pode ser utilizado para hérnia de disco lombar; assim, a pesquisa baseou-se,
principalmente, nos estudos de Bezerra (2003), Rodrigues (2006), Santos
(2003), Reyneke (2009); A amostra da pesquisa foi composta por Foram nove
mulheres com idade entre 30 e 40 anos, que apresentam hérnia de disco lombar,
e que praticam o Pilates no GT Studio Pilates em Sorocaba; para levantamento
dos dados foi utilizados uma revisão de literatura em artigos científicos que
abordam o Pilates e hérnia de disco lombar, e uma pesquisa observacional
através de questionário, utilizando a Escala de dor (EVA), como foi apresentada
nos trabalhos: de Conceição e Mergener (2012) e Costa et al (2012). Os
principais resultados foram colocadas em planilhas do programa Excel do
Microsoft Office Professional Plus 2013, e a partir das tabelas montadas foram
construídos os gráficos apresentados; dessa forma, conclui-se que, através de
uma pesquisa de campo que teve com um questionário, com o objetivo principal
identificar se o Método Pilates tem influência na percepção da dor na Hérnia de
disco lombar e através de revisão de literatura, que sim, o Método Pilates pode
ser um método terapêutico para dor na hérnia de disco lombar, aliviando nas
dores da Hérnia de disco lombar, auxiliando na postura e ajuda também a
prevenir uma futura lesão na região lombar.

Mauricio Massari
FEFISO
MOTIVOS DE ADESÃO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TERCEIRA
IDADE: CONCEITOS E PRESCRIÇÃO DE EXERCÍCIOS
Esta pesquisa de campo observacional teve como objetivo principal identificar os
motivos de adesão ao curso de pós-graduação lato sensu em “Terceira Idade:
conceitos e prescrição de exercícios” da FEFISO. O estudo enfocou os seguintes
tópicos: pós-graduação no Brasil e terceira idade e seus aspectos demográficos;
e baseou-se, principalmente, em autores (VERDERI, 2018; 1999; SESC, 20142016) e dados de pesquisas demográficas, que formam a base referencial da
análise. A amostra da pesquisa foi composta por 13 estudantes do curso de pósgraduação em Terceira idade na FEFISO, para levantamento dos dados foi
utilizado um questionário composto de questões fechadas e espaço para
comentários aplicado no início da aula de metodologia da pesquisa no mês de
agosto de 2019. Os principais resultados, além de mostrar uma predominância
do sexo feminino (79%) e de idade entre 21 a 31 anos (50%), mostram que os
estudantes aderiram a um curso de pós-graduação para ter "autonomia
intelectual e aprofundamento de conhecimentos técnicos" (52%) e aderiam ao
curso de terceira idade pois o "público nessa idade vem aumentando
consideravelmente, logo quero me especializar nesse assunto" (47%) e "já
trabalho com esse público e quero me aprofundar e aprender coisas novas"
(53%). Dessa forma, conclui-se, nesta investigação e com essa amostra, que o
fato de trabalhar com o público, querer aprofundar conhecimentos e a noção de
que esse público aumenta consideravelmente em nosso país foram os principais
motivos de adesão ao curso estudado.

Otávio Augusto Soares Machado
Cefime/ FEFISO
EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A GLICEMIA E A HIPOTENSÃO
PÓS EXERCÍCIO EM IDOSOS
O risco relativo de desenvolver diversas doenças crônicas como doenças
cardiovasculares, diabetes mellitus tipo II, obesidade e certos tipos de câncer
aumenta com o aumento da idade do indivíduo. Desta forma, o envelhecimento
associado ao estilo de vida pouco ativo, vem sendo considerado um dos fatores
de risco primário para o desenvolvimento e progressão da maior parte das
doenças crônico-degenerativas, enquanto que a prática regular do exercício
físico tem modificado substancialmente este quadro. O exercício físico atua
favoravelmente sobre a glicemia e a pressão arterial, porém poucos estudos têm
se preocupado em comparar o efeito de diferentes modalidades de exercício
sobre estas variáveis fisiológicas. Portanto o objetivo do presente estudo foi
analisar o efeito agudo do exercício físico sobre a hipotensão pós exercício
(HPE) e a glicemia em idosos. Para tanto foram selecionados 30 idosos (67±5.2
anos) de ambos os sexos, divididos de acordo com a modalidade de exercício
praticada: H, praticantes de hidroginástica (N=6); TR, praticantes do treinamento
resistido (N=6); F, praticantes do treinamento funcional (N=6); P, praticantes de
pilates (N=6); C, controle (N=6). A pressão arterial e a glicemia foram registradas
15 minutos antes do início da sessão de treino, e 30 minutos após o término da
mesma. Como principais resultados encontramos que o grupo TR apresentou
maior redução na glicemia dentre todos os grupos e maior HPE quando
comparado aos grupos C, F e P. Assim, concluímos que o TR foi
significativamente superior aos demais exercícios aqui analisados, em relação a
hipotensão e glicemia pós exercício em idosos.

Gian Carlos Dos Santos Camargo
FEFISO
CISCLISMO INDOOR E ENVELHESCÊNCIA
Este pesquisa de campo em andamento tem como objetivo principal apresentar
a modalidade ciclismo indoor e alguns preconceitos que fazem com que a pratica
se torna desvalorizadas em algumas regiões, e como alguns discursos
influenciam na modalidade referida, identificar e avaliar alguns benefícios que o
ciclismo indoor também conhecido como spinning pode promover melhoras
positivas para pessoas para pessoas n a envelhescência, mais precisamente,
pessoas entre 35 a 50 anos com atividade na modalidade entre 6 meses a 1 ano
sem lesão ou qualquer histórico de cirurgia com assuidade mínima de 1 vez por
semana, ativos ou não em outras modalidades de treinamento. O estudo enfocou
os seguintes aspectos: a melhora na qualidade de vida, o bem-estar, a
socialização em um ambiente em que o dialogo durante o treinamento é inabitual
e prazer causados no indivíduo pela pratica, buscando além do gasto calórico e
emagrecimentos, mas seguindo melhora em aspectos psicológicos, e melhora
na aptidão física especifica em ciclismo. Assim a pesquisa baseou-se
principalmente, em Bancaleiro (2011), Matsudo (2001) e Caria et al. (2007). Para
levantamento dos dados foram realizados dois questionários: WHOQOL-OLD e
outro refere-se a opinião sobre a modalidade. Dessa forma, espera-se a
finalização da pesquisa e os resultados a serem avaliados.

Naima Florindo Derobio
Firmino Barbosa Neto
Mayara de Oliveira Ponce
FEFISO
EFEITO DO TREINAMENTO COM RESTRIÇÃO PARCIAL DO FLUXO
SANGUÍNEO EM ADULTOS MAIS VELHOS E IDOSOS: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA
Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura para melhor
compreender o efeito do treinamento com restrição do fluxo sanguíneo em
indivíduos com 50 anos ou mais. A pesquisa dos dados foi através das
plataformas online, como: Pubmed, Medline, Bireme, Scielo, Lilacs e Cocbrane,
utilizando a escala de Downs e Black para averiguar a qualidade dos artigos e a
sua metodologia. O treinamento com restrição do fluxo sanguíneo é
caracterizado pela realização de exercícios com restrição parcial do sangue com
a utilização dos manguitos na raiz do membro. Surgindo como alternativa para
um treinamento terapêutico para individuo que apresenta limitações para realizar
exercícios de alto volume e intensidade, principalmente para adultos mais velhos
e idosos, proporcionando a melhora da força muscular, torque, capacidade
funcional, massa corporal, potencia muscular, saúde óssea entre outros
inúmeros benefícios importante para este grupo, pois o processo de
envelhecimento é uma alteração genética e metabólica que contribui para a
diminuição da massa óssea, muscular, capacidade funcional, flexibilidade e
força. A prescrição de exercícios de baixa intensidade com restrição do fluxo
sanguíneo é uma alternativa com menor carga mecânica do que o método
tradicional, porém gerando resultados similares. Mas são necessários estudos
mais recentes que se atentam para qualidade metodológica sobre o assunto.

Ynaê Clara Moura Ferreira da Silva
FEFISO
EFEITOS DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS EM INSTITUIÇÕES
EM IDOSOS COM SINTOMAS DEPRESSIVOS
Esta pesquisa de campo em andamento tem como objetivo principal e inicial
identificar as contribuições da atividade física, praticada por idosos em
instituições com sintomas depressivos. Enfocou os seguintes aspectos: - Idoso:
Pessoa com mais de 65 anos em países desenvolvidos e mais de 60 em países
em desenvolvimento. (OMS, 2005). - Depressão: Doença crônica e com forte
impacto em qualquer faixa etária. (ROSSETO et al., 2012). - Atividade Física: é
definida como qualquer movimento corporal produzidos pelos músculos
esqueléticos, que requer gasto de energia. (Organização Mundial De Saúde –
OMS). Assim, a pesquisa baseia- se principalmente, nos estudos de ROSSETO
et al., (2012); COOPER, (1982) e VERDERI, O Corpo Não Tem Idade (2004),
sendo uma pesquisa em andamento sem nenhuma conclusão prévia, apenas
deixando a duvida de o que e coo poderíamos melhorar esses sintomas
depressivos com públicos da terceira idade que estão em instituições de longa
permanência muitas vezes sem nenhum apoio ou carinho das pessoas que
estavam a sua volta no passado, e entender o porquê seu corpo se torna tão
frágil. Será que podemos mudar a vida dessas pessoas com a atividade física?
Qual será a mudança que veremos acontecer com essas pessoas e será que
elas irão querer mudar de vida desta forma?, assim fecho este resumo dizendo
que resta apena tentar e fazer acontecer.

Felipe Rodrigues
Eduardo de Mattos Ferreira
FEFISO
RESUMO - TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA DE BAIXA INTENSIDADE,
CAMINHADA, CICLISMO
De acordo com o artigo publicado na revista de Pesquisa sobre exercício e
restrição de Força e Condicionamento dos autores: Zachary K. Pope, Jeffrey M,
Willardson, Brad J. Schoenfeld. Um crescente corpo de pesquisa demonstrou a
eficácia de exercício (treinamento de resistência de baixa intensidade,
caminhada, ciclismo) combinado com a restrição do fluxo sanguíneo (BFR) para
aumento da força muscular e hipertrofia. A restrição do fluxo sanguíneo é obtida
através da aplicação de pressão externa sobre a porção proximal das
extremidades superiores ou inferiores. A pressão externa aplicada é suficiente
para manter influxo arterial enquanto oclui o fluxo venoso de sangue distal ao
local da oclusão. Com referência específica ao treinamento de resistência de
baixa intensidade, a capacidade de aumentar significativamente força muscular
e hipertrofia quando combinadas com BFR é diferente da paradigma tradicional,
o que sugere que levantar apenas cargas de maior intensidade aumenta essas
características. O objetivo desta revisão foi discutir a literatura relevante no que
diz respeito ao tipo e magnitude das respostas agudas e adaptações crônicas
associado aos protocolos de exercício BFR versus protocolos tradicionais de
exercício não-BFR. Além disso, os mecanismos que estimulam essas respostas
e adaptações serão discutido no contexto de vias neurais, endócrinas e
metabólicas. Finalmente, recomendações serão discutidas para o profissional na
prescrição de exercícios com BFR. Palavras-chave. Hipóxia; KAATSU; Lactato;
Acidose metabólica; Hipertrofia; Força; Hormônio do Crescimento Palavraschave. Hipertrofia; Força; Hormônio do Crescimento

Christian Joseph Morfin Torres
Dra. Carolina Manrique Nava
Universidad YMCA - México
REDIRECCIONAMIENTO DE CONDUCTAS VIOLENTAS A TRAVÉS DE LA
CULTURA DE PAZ, MEDIANTE LA ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DEL BOXEO
EN ADOLESCENTES VULNERABLES, UN ESTUDIO DE CASO
El entrenamiento y la práctica de un deporte de combate, específicamente el boxeo, es
auxiliar en la transformación y canalización de conductas violentas de cara a la prevención
de posibles actos ilícitos y problemas de legales, esto responde a la capacidad del deporte
para fomentar y diseminar una Cultura de Paz a través de su enseñanza y práctica
recurrente. Considerando que el boxeo es uno de los deportes más exigentes tanto en
etapas preparativas como en competitivas así como en el terreno amateur como en el
profesional, resulta coherente que dicha transformación ocurra mediante los valores y lazos
que el deporte de los puños fomenta en sus participantes, mismos que en muchas de las
ocasiones han migrado de entornos violentos y nocivos a otros más favorables y pacíficos.
En el presente estudio, se muestra la intervención que se realizó en un par de adolescentes
en situación de riesgo y vulnerabilidad por medio de la enseñanza y práctica del boxeo. De
manera adicional al trabajo físico que llevaron a cabo los participantes en cada sesión,
tuvieron lugar charlas en las cuales se realizó un trabajo de reflexión y disertación tocando
temas que traían a colación los beneficios del deporte desde una perspectiva de paz,
enfatizando los valores éticos propios de la actividad física. Posterior al trabajo físico con los
participantes, y a manera de cierre, se llevó a cabo una entrevista final abordando entre 4 a
5 temas, esto con el fin de conocer la postura y respuesta previa y posterior al tratamiento
por parte de los antes mencionados. En dicha entrevista se intentó descubrir si las
situaciones de violencia eran generadas por los mismos participantes o si esta surgía a partir
de un individuo ajeno a la presente investigación que influyese de manera significativa. Por
otro lado, fue imprescindible contemplar si había algún tipo de conflicto económico, familiar
o de cualquier otra índole que estuviese dando pie al proceder violento entre los
participantes. Lo anteriormente mencionado se verá plasmado en un Análisis de Contenido
el cual retomará el discurso del participante con la finalidad de crear códigos que reflejen los
aspectos más importantes expresados en la entrevista realizada. Cabe destacar que el
desarrollo del trabajo se realizó con dos participantes, no obstante y por cuestiones ajenas
al investigador, la culminación del presente incluyó solo a un participante, lo cual se ve
reflejado en la entrevista así como en su respectivo análisis de contenido y las
recomendaciones que de este informe emanen.

Joel García Rodríguez
Dra. Carolina Manrique Nava
Universidad YMCA - México
TÍTULO: PROGRAMA DE ÉTICA DIRIGIDO A DEPORTISTAS
PARALÍMPICOS ADOLESCENTES PARA FORTALECER VALORES EN SU
PRÁCTICA
Con respecto a este tema de investigación, su finalidad, es modificar actitudes y
comportamientos que ayuden al desarrollo de su actitud.¡Y bien! ¿Estos
resultados como se obtendrán? A través de un programa que consiste en la
jerarquización de (ética, valores y cultura de paz en el deporte) en el que se
explican en conjunto con él estudio de caso —la atleta paralímpica—. Ya que la
unión por parte de estas materias crea bienestar y crea seres pensantes que los
aleja de toda moralidad; puesto que por medio de la ética desarrolla su propia
normatividad, y fortalece su carácter; además, con la ayuda de los valores
pondrá su vida sobre una balanza –como postula Seneca– para que finalmente,
con la Cultura de Paz aplicada al deporte… la atleta solucione sus conflictos de
manera pacífica y así mismo aplique lo aprendido cuando se encuentre en
competencia. Finalmente, los resultados se verán reflejados mediante la
intervención de cuestionarios y ejercicios.

Alan Ariel Daleth Valencia Sánchez
Dra. Yeimi Alejandra Colin Paz
Universidad YMCA - México
NECESIDADES Y PROBLEMÁTICAS SOCIALES DE ALGUNOS
ADOLECENTES TRANS EN LA CDMX, 2019
En esta investigación buscaré detectar algunas necesidades y problemáticas
intra personales e inter personales de las personas trans que atraviesan la etapa
de la adolescencia en sus diferentes procesos (biológicos, psicológicos

y

emocionales). Para identificarlas se seleccionó a tres poblaciones: Adolecentes
trans, papás y mamás con hijes trans, adultos trans, el análisis de la información
recolectada fungirá como fundamento para la creación de un proyecto, el cual
responde inicialmente a la pregunta ¿Qué impacto tiene el deporte y las
actividades lúdicas en la adolescencia trans? El deporte es un derecho humano,
según la ONU y esto puede detectarse si analizamos los niveles de la pirámide
de Abraham Maslow. En la base piramidal se encuentra el eje de la fisiología, el
deporte contribuye en la salud y homeostasis generando de esta manera un
equilibrio, en el siguiente eje se encuentra la seguridad, los espacios que se
pretenden abrir para las actividades deportivas y lúdicas ofrecen seguridad, en
el tercer eje encontramos la afiliación este está relacionado con la amistad y
afecto en donde las actividades deportivas y lúdicas crean situaciones favorables
para que los adolescentes

puedan relacionarse unos con los otros, en el

siguiente eje observamos que una de las características es el reconocimiento,
las distintas actividades deportivas propician distintos escenarios en donde la
confianza, respeto y éxito pueden ser visibles, por último en el quinto eje nos
encontramos con la autorrealización, buscando la creatividad y resolución de
problemas, en las distintas actividades deportivas y actividades lúdicas la
resolución de problemas es una herramienta que se utiliza para el desarrollo de
distintas actividades.

Georgina Romero Gaeta
Dra. Carolina Manrique Nava
Universidad YMCA – México
VOCABULARIO PARA EL DEBATE EN TORNO A LA CULTURA DE PAZ Y
EL DEPORTE
El presente trabajo es una aportación, a los campos humanista y social, de análisis del
discurso y estudio de las prácticas discursivas, en el intersticio de las temáticas entre la
Cultura de Paz y el Deporte. El propósito de esta investigación es elaborar una
propuesta para el debate colectivo, social y académico, proponiendo argumentos y
contraargumentos en torno a palabras y conceptos en los que se sostienen las temáticas
deportivas. Generando las condiciones de posibilidad para la resignificación conceptual
del vocabulario y los espacios propicios para la construcción de vínculos sociales
responsables y éticos, sólo posibles en un escenario en el que la participación y el
diálogo se promueven en todos los escenarios sociales. Una de las propuestas a las
que invita este trabajo es a reconocer algunas de las diversas prácticas deportivas, con
sus múltiples formas de ser cuerpo y colectividad, y que estas experiencias culturales,
a modo de saberes, contribuyan a ampliar la comprensión de este fenómeno, sin la
necesidad de definir unívocamente los conceptos. Comprendiendo la importancia de la
convivencia simultánea de diferentes modos de vida, en la historia y entre culturas. La
visibilización de saberes y experiencias diversas propician la discusión y la elección
colectiva de los usos de las palabras para generar espacios que promuevan la Paz. El
vocabulario es una herramienta de difusión e inclusión de conocimientos y saberes, de
pululación de la argumentación para armar de propuestas a todos los interesados,
atravesando los límites teóricos y académicos, así como los de los usos y costumbres.
Nos aproximaremos al estudio de estos términos a partir de la Teoría Crítica del
Discurso, recuperando algunas herramientas de la propuesta foucaultiana; analizando
algunas teorías de la Filosofía del Deporte, la filosofía actual en torno a las temáticas de
la corporalidad, colectividad, comunidad, política, ética y estética; recorriendo las
temáticas expuestas en el Diplomado de Cultura de Paz y Deporte, impartido en la
Universidad YMCA en convenio con el Instituto para la Paz. A. C.; dialogando con la
documentación de casos que sirvan de ejemplo para ahondar en las problemáticas y
discusiones teóricas así como tomando un referente importante para esta investigación,
que es el Vocabulario para el debate social y político, elaborado por el Seminario
Alteridad y Exclusiones, un equipo de investigación multidisciplinaria de la Facultad de

Filosofía y Letras de la UNAM. En el vocabulario se organizan alfabéticamente las
entradas a las palabras que se estudiarán. Cada análisis se compone de una
introducción en la que se expone la vinculación entre las temáticas de Cultura de Paz y
Deporte, es necesario mencionar que dicha relación siempre reconoce planteamientos
de los Derechos Humanos. Posteriormente se presentan problemáticas de casos reales
e hipotéticos en los que podemos reconocer el sentido, la comprensión y los efectos de
las palabras analizadas, en el ámbito de la vida cotidiana. Finalmente, presentaremos
propuestas críticas, desde la teoría, los saberes y las experiencias colectivas, con el
objetivo de, ampliar la comprensión de las problemáticas, resignificar sus sentidos, su
operación y sus efectos.

