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ORGANIZAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ASSOCIADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA UEM/UEL 

http://www.uel.br/pos/ppgef  
 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA (PET-EF) 
http://petef.webs.com  

 
 
 

Presidente da Comissão Organizadora 
VICTOR HUGO ALVES OKAZAKI 

 
Membros da Comissão Organizadora (Docentes da UEL) 

Prof. Dr. ERNANI XAVIER FILHO 
Profa. Dra. INARA MARQUES 

Profa. Dra. JOSIANE MEDINA PAPST 
Profa. Dra. JULIANA BAYEUX DASCAL  

 
Membros da Comissão Organizadora (Alunos de Pós-graduação da UEL) 

Ms. BRUNO SECCO FAQUIN 
Msd. CRISTIANE R COELHO CANDIDO 

Msd. DANILO AUGUSTO RIBEIRO 
Drnd. FÁBIO LUIS BORDINI 

Msd. MARCELO ALVES COSTA 
Msd. RAQUEL DE MELLO MARTINS 

Msd. TATIANE FLÁVIA DE OLIVEIRA 
Drnd. THIAGO CAMATA 

 
Membros da Comissão Organizadora (Alunos de Graduação da UEL) 

ALESSANDRA BEGGIATO PORTO - Bacharelado em Ed.Física / PET-EF 
ALENISE DUARTE DOS SANTOS - Bacharelado em Ed.Física 
ANA FLÁVIA FOGAÇA  Bacharelado em Ed.Física / PET-EF 

CELINA MARIA QUIRINO  Bacharelado em Ed.Física / PET-EF 
EVELYN CAROLINE DE ARAÚJO E SILVA - Bacharelado em Ed.Física / PET-EF 
FERNANDO AUGUSTO VITÓRIO SEREZA - Licenciatura em Ed.Física / PET-EF 

  GAUDENCIO BENTO SAMUYENGA - Bacharelado em Ed.Física / PET-EF   
JULIANE CRISTINA LEME - Bacharelado em Ed.Física / PET-EF 

JULLYANI CRISTINI STADLER - Bacharelado em Ed.Física / PET-EF 
OTÁVIO AUGUSTO SEREZA  Bacharelado em Ed.Física / PET-EF  

 RAFAELA ARIANA CASTELANI Bacharelado em Ed.Física / PET-EF   
ROBSON FURLAN RICARDO - Bacharelado em Esporte / PET-EF  
SAMARA CHAGAS BACCON - Bacharelado em Esporte / PET-EF   

TÚLIO BERNARDO MACEDO ALFANO MOURA - Bacharelado em Ed.Física / PET-EF 
VINÍCIUS LEMES - Bacharelado em Ed.Física / PET-EF 

VIVIAN DE SOUZA BRUNIERA - Licenciatura em Ed.Física / PET-EF 
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Presidente da Comissão Científica 
 

Prof. Dr. VICTOR HUGO ALVES OKAZAKI 
Departamento de Educação Física/UEL 

 
 
 

Membros da Comissão Científica 
 

Área: Esporte de Iniciação e de Rendimento 
Prof. Dr. ABDALLAH ACHOUR JÚNIOR 

Departamento de Esporte/UEL 
 

Área: Educação Física Escolar 
Prof. Dr. JOSÉ AUGUSTO VICTÓRIA PALMA 

Departamento de Estudos do Movimento Humano/UEL 
 

Área: Práticas Sociais em Educação Física 
Prof. Dr. JORGE BOTH   

Departamento de Educação Física/UEL 
 

Área: Atividade Física Relacionada à Saúde 
Prof. Dr. RAFAEL DEMINICE  

Departamento de Educação Física/UEL 
 

Área: Fatores Psicossociais e Motores Relacionados ao Desempenho Humano 
Prof. Dr. INARA MARQUES 

Departamento de Educação Física/UEL 
 

Área: Ajustes e Respostas Fisiológicas e Metabólicas ao Exercício 
Prof. Dr. FABIO YUZO NAKAMURA 
Departamento de Educação Física/UEL 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ASSOCIADO 
EM EDUCAÇÃO FÍSICA UEM/UEL 

 
Coordenação 

Prof. Dr. MARCOS DOEDERLEIN POLITO (Coordenador local-UEL) 

Prof. Dr. FABIO YUZO NAKAMURA (Vice-Coordenador local - UEL) 

Prof. Dr. JOSÉ LUIZ LOPES VIEIRA (Coordenador local - UEM) 

Profa. Dra. SOLANGE MARTA FRANZÓI DE MORAES (Coordenadora Adjunta local - UEM) 

 
Corpo Docente 

Prof. Dr. AMAURI APARECIDO BÁSSOLI DE OLIVEIRA (UEM) 
Prof. Dr. ARLI RAMOS DE OLIVEIRA (UEL) 
Prof. Dr. CHRISTI NORIKO SONOO (UEM) 

Prof. Dr. CRIVALDO GOMES CARDOSO JUNIOR (UEL) 
Prof. Dr. DENILSON DE CASTRO TEIXEIRA (UEL) 

Prof. Dr. EDILSON SERPELONI CYRINO (UEL) 
Profa. Dra. ELZA MARGARIDA DE MENDONÇA PEIXOTO (UEL) 

Prof. Dr. ENIO RICARDO VAZ RONQUE (UEL) 
Profa. Dra. FABIANA ANDRADE MACHADO (UEM) 

Prof. Dr. FERNANDO AUGUSTO STAREPRAVO (UEM) 
Prof. Dr. GIULIANO GOMES DE ASSIS PIMENTEL (UEM) 

Prof. Dr. HELIO SERASSUELO JUNIOR (UEL) 
Profa. Dra. IEDA PARRA BARBOSA RINALDI (UEM) 

Profa. Dra. INARA MARQUES (UEL) 
Profa. Dra. JEANE BARCELOS SORIANO (UEL) 
Prof. Dr. JEFFERSON ROSA CARDOSO (UEL) 

Prof. Dr. JORGE BOTH (UEL) 
Profa. Dra. LARISSA MICHELLE LARA (UEM) 

Prof. Dr. LEANDRO RICARDO ALTIMARI (UEL) 
Profa. Dra. LENAMAR FIORESE VIEIRA (UEM) 

Prof. Dr. LUIZ CLÁUDIO REEBERG STANGANELLI (UEL) 
Profa. Dra. MARIA FÁTIMA GLANER (UEL) 

Prof. Dr. MÁRCIA GREGUOL (UEL) 
Prof. Dr. NELSON NARDO JÚNIOR (UEM) 

Prof. Dr. PAULO CEZAR DE FREITAS MATHIAS (UEM) 
Prof. Dr. PEDRO PAULO DEPRÁ (UEM) 

Prof. Dr. RAFAEL DEMINICE (UEL) 
Prof. Dr. VANILDO RODRIGUES PEREIRA (UEM) 
Prof. Dr. VICTOR HUGO ALVES OKAZAKI (UEL) 

Prof. Dr. WILSON RINALDI (UEM) 
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA (PET-EF) 

 
 

Tutor/Coordenador 
Prof. Dr. VICTOR HUGO ALVES OKAZAKI 

 
Professores Colaboradores 

Prof. Dr. ERNANI XAVIER FILHO 
Prof. Dr. FÁBIO YUZO NAKAMURA 

Profa. Dra. INARA MARQUES 
Profa. Dra. JEANE BARCELOS SORIANO 
Profa. Drnda. JOSIANE MEDINA PAPST 

Profa. JULIANA BAYEUX DASCAL 
 

Alunos da Pós-Graduação Colaboradores 
Ms. BRUNO SECCO FAQUIN 

Msd. CRISTIANE R COELHO CANDIDO 
Msd. DANILO AUGUSTO RIBEIRO 

Drnd. FÁBIO LUIS BORDINI 
Msd. MARCELO ALVES COSTA 

Msd. RAQUEL DE MELLO MARTINS 
Msd. TATIANE FLÁVIA DE OLIVEIRA 

Drnd. THIAGO V. CAMATA 
 

Alunos da Graduação 
ALESSANDRA BEGGIATO PORTO (Bacharelado em Ed.Física) 

ANA FLÁVIA FOGAÇA (Bacharelado em Ed.Física) 
CELINA MARIA QUIRINO (Bacharelado em Ed.Física) 

EVELYN CAROLINE DE ARAÚJO E SILVA (Bacharelado em Ed.Física) 
FERNANDO AUGUSTO VITÓRIO SEREZA (Licenciatura em Ed.Física) 

GAUDENCIO BENTO SAMUYENGA (Bacharelado em Ed.Física) 
JULIANE CRISTINA LEME (Bacharelado em Ed.Física) 

JULLYANI CRISTINI STADLER (Bacharelado em Ed.Física) 
OTÁVIO AUGUSTO SEREZA  Bacharelado em Ed.Física) 

 RAFAELA ARIANA CASTELANI (Bacharelado em Ed.Física) 
ROBSON FURLAN RICARDO (Bacharelado em Esporte) 
SAMARA CHAGAS BACCON (Bacharelado em Esporte)  

TÚLIO BERNARDO MACEDO ALFANO MOURA (Bacharelado em Ed.Física) 
VINÍCIUS LEMES (Bacharelado em Ed.Física) 

VIVIAN DE SOUZA BRUNIERA (Licenciatura em Ed.Física) 
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PROGRAMAÇÃO RESUMIDA 

HORÁRIO SEGUNDA – 22/10 TERÇA - 23/10 QUARTA – 24/10 QUINTA – 25/10 
8h20-10h00 CURSOS CURSOS CURSOS 

SEM ATIVIDADES 
DO CONGRESSO 10h00-10h20 INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10h20-12h00 CURSOS CURSOS CURSOS 
 

14h00-15h30 MESA ABERTURA MESA 
REDONDA 2 

MESA  
REDONDA 3 

MESA  
REDONDA 4 

15h30-16h00 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 
16h00-17h30 MESA REDONDA 1 PÔSTER TEMAS LIVRES MESA 

ENCERRAMENTO 
 

19h10-20h50 CURSOS CURSOS CURSOS 
SEM ATIVIDADES 
DO CONGRESSO 20h50-21h10 INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

21h10-22h50 CURSOS CURSOS CURSOS 
 

PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
 

 

Segunda Feira - 22 de outubro de 2012 
8h20-12h00: Cursos  
14h00-15h30:  Mesa Redonda de Abertura:                  
"Cursos de Graduação em Educação Física e Esporte" 
   Coordenador: Prof. Dr. LUDOVIKO CARNASCIALI DOS SANTOS  
  Pró-Reitor de Graduação – UEL 
         Profa. Dra. ANA CLÁUDIA SALADINI  
            Representante do Colegiado de Curso de Licenciatura em Ed.Física – UEL 
            Prof. Dr. RONALDO JOSÉ NASCIMENTO 
            Representante do Colegiado de Curso de Bacharelado em Ed. Física - UEL  
            Prof. Dr. MARCOS AUGUSTO ROCHA 

            Representante do Colegiado de Curso de Bacharelado em Esporte - UEL     

16h00-17h30: Mesa Redonda 1:  "Práticas Sociais em Educação Física" 

Coordenador: Prof. Dr. JOSÉ AUGUSTO VICTÓRIA PALMA             
Departamento de Estudos do Movimento Humano - UEL  
Prof. Dr. ANTONIO GERALDO MAGALHÃES GOMES PIRES 
Departamento de Estudos do Movimento Humano - UEL  
Prof. Dr. TONY HONORATO 
Departamento de Educação Física - UEL  
Prof. Dr. LARISSA MICHELLE LARA 
Departamento de Educação Física - UEM   

19h10-22h50:  Cursos  
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Terça Feira - 23 de outubro de 2012 

8h20-12h00:   Cursos  
14h00-15h30:  Mesa Redonda 2:  "Atividade Física Relacionada à Saúde"  

Coordenador: Prof. Dr. HÉLIO SERASSUELO JÚNIOR                            
Departamento de Esporte - UEL 

            Prof. Dr. ARLI RAMOS DE OLIVEIRA 
            Departamento de Esporte - UEL   

            Prof. Dr. ENIO RICARDO VAZ RONQUE 
            Departamento de Educação Física - UEL   

Profa. Dra. MÁRCIA GREGUOL 
Departamento de Esporte - UEL   

16h00-17h30: Apresentação de Trabalhos em PÔSTER 
19h10-22h50:  Cursos   

 

Quarta Feira - 24 de outubro de 2012 

8h20-12h00:   Cursos 
14h00-15h30:  Mesa Redonda 3:   
"Fatores Psicossociais e Motores Relacionados  ao Desempenho Humano"  

                          Prof. Dr. JOSÉ LUIZ LOPES VIEIRA 
                          Departamento de Educação Física - UEM 

                          Profa. Dra. INARA MARQUES 
                          Departamento de Educação Física - UEL  

                          Prof. Dr. JEFFERSON ROSA CARDOSO 
                          Departamento de Fisioterapia - UEL 

                          Prof. Dr. PEDRO PAULO DEPRÁ 
                          Departamento de Educação Física - UEM     

 16h00-17h30: Apresentação de Trabalhos em Tema Livre 
19h10-22h50:  Cursos  
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Quinta Feira - 25 de outubro de 2012 

14h00-15h30:  Mesa Redonda 4: "Ajustes e Respostas Fisiológicas e Metabólicas ao 
Exercício" 

                          Coordenador: Prof. Dr. LUIZ CLÁUDIO REEBERG STANGANELLI 
                          Departamento de Esporte - UEL  

                          Prof. Dr. FABIO YUZO NAKAMURA 
                          Departamento de Educação Física - UEL  

                       Prof. Dr. LEANDRO RICARDO ALTIMARI 
                          Departamento de Educação Física - UEL  

                          Prof. Dr. RAFAEL DEMINICE  
                          Departamento de Educação Física - UEL   

16h00-17h30: Mesa Redonda de Encerramento:  "A Pós-graduação em 
Discussão: Programa de  Pós-graduação em Ed. Física, UEL e Área 21 da Capes" 

                       Coordenador: Prof. Dr. VICTOR HUGO ALVES OKAZAKI 
                        Departamento de Educação Física - UEL  

                        Prof. Dr. MARCOS DOEDERLEIN POLITO 
                        Departamento de Educação Física - UEL  

                        Prof. Dr. MARIA ANTONIA PEDRINE COLABONE CELLIGOI 
                        Diretora de Pós-graduação - UEL 
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CURSOS OFERTADOS 
 
 
1) AVALIAÇÃO E TREINAMENTO AERÓBIO 
- Responsáveis:     prof. Drnd. LÚCIO FLÁVIO SOARES CALDEIRA 
                     prof. Dr. NILO MASSARO OKUNO 
 
2) TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA: CONTRIBUIÇÕES 
À RELAÇÃO PEDAGÓGICA 
- Responsáveis:     prof. Dr. JOSÉ AUGUSTO V. PALMA, 
                     profa. Dra. ÂNGELA P. T. VICTÓRIA PALMA, 
                     profa. THAIS NOGUEIRA DE ANDRADE, 
                     profa. RUBIA CAROLINE DE SOUZA BARIZON 
 
3) TREINAMENTO RESISTIDO: APLICAÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS 
- Responsável:      prof. Msd. ROBERTO POTON MARTINS 
 
4) PREPARAÇÃO FÍSICA NO FUTEBOL 
- Responsável:  prof. Drnd. MÁRCIO TEIXEIRA 
                         prof. Msd. LUCAS CARVALHO LEME 
 
5) ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DA NATAÇÃO INFANTIL 
- Responsável:  prof. Dr. ERNANI XAVIER FILHO 
 
6) AVALIAÇÃO PSICOMOTORA 
- Responsável:  profa. Ms. MÁRCIA MARQUES DIB 
 
7) OFICINA DE LUTAS I: TAEKWONDO, CARATÊ E KICKBOXING 
- Responsável:  Mestre THALLES SANCHES VALLE (Caratê) 

Mestre JUARI FRANCO (Kickboxing) 
Mestre FERNANDO MADUREIRA (Taekwondo)  
Mestre FLÁVIO ALVES (Taekwondo) 

 
8) MEDIDA E AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL 
- Responsável:  profa. Dra. MARIA FÁTIMA GLANER 
 
9) CORPO E EXPRESSIVIDADE 
- Responsáveis:    profa. Dra. SILVIA P. SBORQUIA,  
                    FERNANDA M. T. CAMARGO, 

RODOLFO P. GOULART 
                    JULIANA H. DE SOUZA 
   LAIS MOURA FERREIRA 
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10) PEDAGOGIA DO ESPORTE: INICIAÇÃO NOS JOGOS ESPORTIVOS COLETIVOS 
DE INVASÃO 
- Responsáveis:      prof. Dr. WILTON CARLOS DE SANTANA  

                    prof. Msd. DANILO AUGUSTO RIBEIRO 
                     profa. Msda. CLEIDE MARLENE VILAUTA 
 
11) ESCALADAS: ASPECTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS, PRÁTICOS E 
TREINAMENTO 
- Responsável:  prof. RAFAEL SOUZA OLIVEIRA 
 
12) DANÇA DE SALÃO: ESTRATÉGIA PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E 
BEM-ESTAR 
- Responsáveis:      profa. Ms. LUCÍLIA K. UTIYAMA 
                     prof. PAULO R. F. FERREIRA 
 
13) JOGO E A SOCIEDADE: DA HISTÓRIA À ATUALIDADE 
- Responsáveis:  profa. Dra. ANA CLÁUDIA SALADINI 

prof. Dr. ORLANDO M. FOGAÇA JR. 
profa. Dra. GISELE F. DE LIMA SANTOS 
profa. Esp. LILIAN RAVAZZI 

 
14) JOGOS MULTICULTURAIS NA PERSPECTIVA DA NÃO-EXCLUSÃO 
- Responsável:  profa. Dra. IRENE C. A. RANGEL 
    
15) APRENDIZAGEM MOTORA 
- Responsável:  prof. Msd. MARCELO ALVES COSTA 
 
16) OFICINA DE DANÇA: BREAKDANCE, BALLET E DANÇA DE SALÃO 
- Responsáveis:   ROBSON RICARDO FURLAN  (Bacharelado em Esporte / PET-EF) 
                      RAFAELA ARIANA CASTELANI (Bacharelado em Ed. Física / PET-EF) 

VIVIAN DE SOUZA BRUNIERA (Licenciatura em Ed. Física / PET-EF) 
 
17) REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE 
- Responsável:  profa. Drnda. LIGIA MAXWELL PEREIRA 
 
18) INTRODUÇÃO À BIOESTATÍSTICA 
- Responsável: Prof. Ms. BRUNO SECCO FAQUIN 
 
19) INTRODUÇÃO AO ESPORTE PARALÍMPICO 
- Responsáveis:      profa. Msda. GIOVANNA CARLA 
                     prof. EMANUEL CARVALHO 
                     prof. MÁRCIO RAFAEL DA SILVA 
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20) PERSONAL TRAINING: EXERCÍCIO FÍSICO NA TERCEIRA IDADE 
- Responsável:  profa. Ms. FRANCYS PAULA CANTIERI 
 
21) MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO PÓS-EXERCÍCIO 
- Responsáveis:      prof. Dr. FÁBIO YUZO NAKAMURA 
                     profa. Dra. SOLANGE DE P. RAMOS 
 
22) OFICINA DE LUTAS II: JIU-JITSU, CAPOEIRA E KUNG FU 
- Responsáveis:      prof. Msd. MARCELO BIGLIASSI (Jiu-Jitsu) 
                     prof. Msd. & Mestre NELSON HILÁRIO CARNEIRO (Capoeira) 

prof. GABRIEL MUNIZ (Kung Fu) 
 
23) OFICINA DE ATIVIDADES ALTERNATIVAS: ARTES CIRCENSES, TIRO DE 
CARABINA E PARKOUR 
- Responsáveis:      LUCAS YEIKI YAMAGUCHI (Parkour) 
                     LUIZ OLIVA (Parkour) 
                     BRUNO TAKAO MURAKAMI (Tiro de Carabina) 
                     EDUARDO MURATE (Tiro de Carabina) 
                     NELSON ALEXANDRE MORETTO (Tiro de Carabina) 
                     TAIANE MARQUES GUERINO (Artes Circenses) 
 
24) PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DE EXERCÍCIOS FÍSICOS PARA IDOSOS DE 
DIFERENTES NÍVEIS FUNCIONAIS 
- Responsável:  prof. Dr. DENILSON DE CASTRO TEIXEIRA 
 
25) INTRODUÇÃO AO MÉTODO PILATES 
- Responsável:  profa. ANDREA RIBEIRO DE MELO 
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Samara, Rafaela, Otávio, Robson, Evelyn, Gaudencio, Tatiane, Julliany, Juliane, Vivian, Vinícius, Túlio, Inara, Victor, Alessandra e Fernando. 

 
“1a SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE” 

 
 

A "SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE" tem como objetivo 

proporcionar aos estudantes, docentes e profissionais da área de Educação Física a possibilidade de 

atualizar seus conhecimentos, divulgar seus trabalhos acadêmicos e profissionais, além de 

aproximar a graduação, a pós-graduação e a atuação profissional. Para tanto, a "1ª SEMANA DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE" proporcionou 25 Cursos de atualização profissional, 6 

Mesas Redondas de discussão e sessão de apresentação de trabalhos em formatos de Pôsteres e 

Temas Livres. 

 

Em sua primeira edição, a “SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE” contou 

com a presença de 353 participantes, sendo 290 participantes inscritos e 63 participantes da 

Comissão Organizadora, Comissão Científica e Palestrantes de Cursos e de Mesas Redondas. Do 

total de participantes, foram preenchidas 506 vagas oferecidas com 132 pessoas participantes das 

Mesas Redondas, 187 participantes dos Cursos Matutinos e 187 participantes dos Cursos Noturnos. 

A Comissão Científica recebeu 66 Trabalhos para serem avaliados, dentre os quais 49 foram 

apresentados em formato de Pôster com trabalhos de pesquisa e relatos de experiência, 6 foram de 

apresentados em formato de Pôster para a divulgação de grupos de Pesquisa e 12 foram 

apresentados em formato de Tema Livre. Estes trabalhos foram apresentados em formato de resumo 

neste presente documento. 
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ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA – PR 

Silvana Cardoso de Souza 
Sonia Silva Marcon 

Rubens A. da Silva Junior!
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Thaisy Catarina Silva 
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DE FORÇA EM EXTENSÃO DE PERNA DE 
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UM ESTUDO DE CASO 
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Vinicius Barreto da Silva 
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Vinícius Lemes 
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Victor Hugo Alves Okazaki!
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COLÉGIO APLICAÇÃO – CAMPUS UEL 
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Malu Galdino 

Raquel de Melo Martins 
Fábio Luis Bordini 

Josiane Medina-Papst 
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GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM ATIVIDADE FÍSICA E DEFICIÊNCIA  

 

1Márcia Greguol, 2Eloise Werle de Almeida 
 

1 Doutora docente do Departamento de Esporte - Universidade Estadual de Londrina 
2 Graduanda do curso de Bacharelado de Esporte – Bolsista de Iniciação Científica –  

Universidade Estadual de Londrina 
 
 
O GEPAFID (Grupo de Estudos e Pesquisa em Atividade Física e Deficiência) existe desde 2010 e 
é credenciado no CNPQ, sob a coordenação da Profa. Dra. Márcia Greguol. O objetivo do grupo é 
estudar a prática de atividade física por pessoas com deficiências sensoriais, motoras, intelectuais 
ou múltiplas e suas relações com o aprimoramento da aptidão física e saúde. As duas linhas de 
pesquisa do grupo são: Atividade Física e Saúde e Esporte Adaptado para Pessoas com Deficiência. 
Atualmente, os projetos que são desenvolvidos pelo grupo são fazem parte de um projeto “guarda-
chuva” denominado “Estado de saúde, determinantes e barreiras percebidas para a prática de 
atividade física entre pessoas com deficiência”. Além deste, são desenvolvidos ainda os projetos: 
“Efeitos de um programa de treinamento sobre a capacidade cardiorrespiratória e composição 
corporal em adolescentes com síndrome de Down”, “Efeitos de um programa de treinamento sobre 
a força muscular e o equilíbrio dinâmico de adolescentes com síndrome de Down”, “Avaliação da 
técnica de propulsão e incidência de lesões de atletas praticantes de Basquete e Handebol em 
cadeira de rodas” e “Avaliação da autonomia funcional e da qualidade de vida de adultos com lesão 
medular fisicamente ativos e sedentários”. Todos os projetos são desenvolvidos por participantes do 
GEPAFID, sendo alguns deles realizados por estudantes do programa de pós-graduação da 
Universidade Estadual de Londrina, e outros por alunos do curso de Bacharelado em Esporte, 
vinculados ao programa de Iniciação Científica também da Universidade Estadual de Londrina. O 
grupo conta também com participantes de outras Instituições de Ensino Superior da cidade de 
Londrina. Ao longo dos dois anos, o grupo já conta com a publicação de 4 capítulos de livros, 8 
artigos em periódicos científicos e mais de 15 comunicações em congresso nacionais e 
internacionais. As reuniões acontecem quinzenalmente, e nelas são discutidos temas e artigos de 
relevância sobre o tema e a motivação do grupo de estudos é fazer com que estudantes de 
graduação, pós-graduação e profissionais voltem sua atenção para pesquisas nesta área ainda 
carente de estudos. 
 
Palavras-chave: GEPAFID, Atividade Física. Deficiência.
 
E-mail para contato: eloisewalmeida@gmail.com, mgreguol@gmail.com 
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GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM RESPOSTAS CARDIOVASCULARES E 

EXERCÍCIO - GECARDIO 
 

1Marcos Doederlein Polito 
 

1Coordenador do GECardio – Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq –  
Universidade Estadual de Londrina 

 
 
O Grupo de Estudo e Pesquisa em Respostas Cardiovasculares e Exercício (GECardio) foi 
instituído em 2007 na Universidade Estadual de Londrina. O GECardio tem como objetivo o estudo 
e a pesquisa do comportamento cardiovascular agudo e crônico em diferentes situações de exercício 
físico. Desde 2007, foram desenvolvidas seis dissertações de mestrado, uma monografia de 
especialização, 13 trabalhos de conclusão de curso de graduação e quatro estudos de iniciação 
científica. Atualmente, o GECardio possui 11 membros cadastrados, sendo três alunos de mestrado, 
três alunos de doutorado e dois de iniciação científica. O GECardio também conta com três projetos 
de pesquisa em andamento. Em termos de produção científica, anualmente são apresentados 
trabalhos nos principais eventos, seja na área da educação física, como o Simpósio Internacional de 
Ciências do Esporte ou o Congresso Brasileiro de Metabolismo, Nutrição e Exercício, quanto na 
área da saúde, como o Congresso Brasileiro de Hipertensão Arterial e o Congresso Brasileiro de 
Medicina do Esporte. Desde 2007, foram publicados 25 artigos em revistas científicas frutos de 
estudos diretamente relacionados ao objetivo do GECardio e com participação de alunos. Em 2010 
foi publicado um livro de autoria do coordenador do grupo e em 2012 foi lançado outro livro com 
participação do coordenador do grupo na autoria e mais a participação de um aluno em capítulo. 
Nossa perspectiva atual de investigação contempla: 1) Comportamento cardiovascular durante o 
exercício resistido realizado com oclusão vascular; 2) Comportamento cardiovascular após o 
exercício em plataforma vibratória; 3) Influência do estado de treinamento sobre a hipotensão pós-
exercício; 4) Influência da enzima conversora da angiotensina sobre a hipotensão pós-exercício; 5) 
Efeito da cafeína sobre o comportamento cardiovascular durante e após o exercício; 6) Proposição 
de um teste de degrau para estimativa do consumo de oxigênio. Para além dos objetivos de 
investigação, o propósito do GECardio enquanto grupo de estudo e pesquisa é estimular a 
independência científica. Ou seja, criar condições para que seus integrantes construam e 
desenvolvam seus próprios grupos de pesquisa após a finalização dos estudos de mestrado e/ou 
doutorado. 
 
Palavras-Chave: Exercício, Pressão Arterial, Frequência Cardíaca.  

 
E-mail para contato: marcospolito@uel.br. 
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GRUPO DE PESQUISA EM GESTUALIDADE, LUDICIDADE E CULTURA 
 

1Silvia Pavesi Sborquia, 2Catiana Leila Possamai Romanzini,  
3Fernanda Marques Tresinari Camargo, 4Rodolfo Pires Goulart, 5Juliana Hegeto 

 
1Professora Doutora –Coordenadora do GESLUC – Universidade Estadual de Londrina  

2Professora Mestre da Universidade Estadual de Londrina 
3Bolsista de Iniciação Científica – Universidade Estadual de Londrina 

4Iniciação Científica – Universidade Estadual de Londrina 
5Membro do Grupo de Pesquisa em Gestualidade, Ludicidade e Cultura 

 
 
O grupo gestualidade, ludicidade e cultura - GESLUC - têm como objetivo desenvolver estudos e 
investigações sobre os sentidos e significados das manifestações da dança como formas lúdicas de 
comunicação com o mundo, ou seja, como formas de linguagens do corpo produzidas nos diferentes 
grupos sociais. O grupo se reúne semanalmente na segunda-feira das 14:00 às 16:00 horas. Nas 
reuniões do grupo são discutidos artigos científicos em dança, concepção de corpo na dança e na 
educação física, a linguagem do corpo na dança e as propostas de trabalho em andamento. A área/ 
linha de pesquisa do grupo se enquadra em práticas, políticas e produção de conhecimento em 
educação física. O grupo iniciou seu trabalho em agosto de 2012, tendo como produção de 
conhecimento o projeto de pesquisa sobre: “As análises socioculturais dos grupos de danças 
folclóricas e populares em Londrina-Pr”. Como formação de recursos humanos apresenta dois 
projetos de iniciação científica: 1) Mapeamento dos grupos de dança em Londrina-Pr; 2) Flutuações 
epistemológicas na dança – educação física. Dois trabalhos de conclusão de curso: 1) O contato-
improvisação na dança de salão; 2) O discurso dos acadêmicos de bacharelado em Educação Física 
da UEL sobre a utilização de exergames nas aulas de dança. Tais projetos contribuíram para que em 
breve o GESLUC se consolide como grupo de pesquisa da UEL e contribua para a formação de 
recursos humanos capacitados, bem como para a produção de conhecimento como artigos, livros 
produzidos, trabalhos apresentados em congressos entre demais produções técnicas e científicas. 
 
Palavras - chave: Educação Física, Dança, Produção de Conhecimento. 

 
E-mail para contato: silviapavesi@uel.br.   
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GEPEDAM: O PERCURSO DE 7 ANOS DE HISTORIA 
 

1,2 Inara Marques, 1,3Josiane Medina Papst, 1,4Victor Hugo Alves Okazaki,  
1Ernani Xavier Filho, 1Juliana Bayeux Dascal 

 
1Docente do Departamento de Educação Física – Universidade Estadual de Londrina 

2Coordenadora do GEPEDAM – Universidade Estadual de Londrina 

3Doutoranda em Educação Física-Biodinâmica do Movimento Humano/EEFEUSP 
4Tutor do Programa de Educação Tutorial da Educação Física – Universidade Estadual de Londrina  

 
O Grupo de Estudos e Pesquisa em Desenvolvimento e Aprendizagem Motora (GEPEDAM) foi 
criado em 2005, inicialmente, com a intenção de agregar estudantes de graduação e estabelecer uma 
linha de pesquisa atuante na área de Comportamento Motor no Centro de Educação Física e Esporte 
da Universidade Estadual de Londrina. O GEPEDAM foi idealizado com o objetivo de estudar e 
desenvolver pesquisas relativas às mudanças no comportamento motor de indivíduos ao longo da 
vida e a aquisição de diferentes habilidades por populações com diferentes características. Os 
estudos do grupo abarcavam as três subáreas – desenvolvimento motor, aprendizagem motora e 
controle motor - cujo foco foi buscar entender o processo de aquisição de habilidades motoras ao 
longo da vida, o efeito das variáveis intervenientes na aprendizagem motora e as consequentes 
alterações desses processos nos mecanismos de organização e controle de habilidades motoras. No 
entanto, com o passar dos anos, com a inserção de novos docentes, com a implantação do Programa 
de Pós-graduação Stricto Sensu e com a recepção de alunos no nível de Pós-graduação, houve um 
consequente avanço tanto na ampliação e diversificação das linhas de pesquisa existentes quanto na 
estrutura física e instrumental do grupo. Assim, utilizando-se de análises descritivas, biomecânicas 
e tecnológicas, atualmente, as pesquisas conduzidas por professores e alunos do grupo tem 
direcionado sua atenção nos aspectos relativos à aquisição e controle de habilidades motoras 
posturais, locomotoras e manipulativas. Entender o processo cognitivo de organização central e a 
dinâmica de tomada de decisão, com o investimento em procedimentos e métodos de avaliação, tem 
sido foco de projetos atuais do grupo. Finalmente, a avaliação do comportamento motor de bebês, 
crianças com desenvolvimento típico e com problemas motores, adultos e idosos em interface com 
diferentes contextos, tarefas e aspectos do organismo, tem possibilitado maior visibilidade do grupo 
no campo científico e na divulgação do conhecimento na área. 
 
Palavras-Chave: Grupo de Estudos, Comportamento Motor, Pesquisa, Pós-graduação, Habilidades 
Motoras 
 
E-mail para contato:  inaramarques@hotmail.com, josi_medina@hotmail.com, 

vhaokazaki@gmail.com, piraju@uel.br, jbdascal@yahoo.com.br. 
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA- PET-EF 
 

5Victor H. A. Okazaki, 1Tatiane F. Oliveira, 2Marcelo A. Costa, 3Fábio L. Bordini,  
1Cristiane R. C. Candido, 4Inara Marques 

 
1 Mestranda em Educação Física - Bolsista CAPES - GEPEDAM- Universidade Estadual de Londrina 

2 Mestrando em Educação Física – GEPEDAM - Universidade Estadual de Londrina 
3Doutorando em Educação Física- GEPEDAM-Universidade Estadual de Londrina 

4Doutora em Educação Física- GEPEDAM- Universidade Estadual de Londrina 
5 Doutor em Educação Física - Tutor Bolsista do Programa de Educação Tutorial da Educação Física – 

Universidade Estadual de Londrina 
 
A CAPES criou, em 1979, o Programa Especial de Treinamento que em 1999 foi transferido para a 
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. Em 2004 o programa passou a ser 
chamado Programa de Educação Tutorial (PET). O PET é composto por grupos tutoriais de 
aprendizagem que busca propiciar aos alunos condições para a realização de atividades 
extracurriculares, sob a orientação de um professor tutor. Sendo assim, o PET trabalha com a 
associação do tripé que sustenta as atividades na universidade: pesquisa, ensino e extensão. O PET 
abrange vários cursos, de várias universidades do Brasil, dentre eles o curso de Educação Física da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL). O Programa de Educação Tutorial de Educação Física 
(PET-EF) foi implantado em 2011, pelo prof. Dr. Victor Hugo Alves Okazaki do Departamento de 
Educação Física da UEL. O PET-EF tem o objetivo de promover a formação acadêmica ampla e de 
qualidade dos estudantes de graduação envolvidos direta ou indiretamente com o programa. 
Participam do PET-EF 11 estudantes de graduação (bolsistas), dos quais 8 estão inseridos no curso 
de Educação Física Bacharel, 1 no curso de Educação Física Licenciatura e 2 no curso de Esporte. 
Ademais, também colaboram com o programa 3 estudantes da graduação (não bolsistas), 9 
estudantes da pós-graduação do Programa de Pós-graduação Associado em Educação Física da 
UEM/UEL e 6 docentes do Centro de Educação Física e Esporte da UEL. O PET-EF oferece 
atividades de ensino com aulas temáticas, monitorias em disciplinas, mini-cursos e palestras; 
atividades de pesquisa com o grupo de pesquisa tutorial, o desenvolvimento de projetos de pesquisa 
e a participação em eventos científicos; e as atividades de extensão com as visitas técnicas e a 
organização de eventos, dentre eles, o OLIMPET Games e a 1ª semana de Educação Física e do 
Esporte da UEL. Por conseguinte, o PET-EF procura oferecer diversas atividades aos estudantes, 
favorecendo a formação acadêmica, tanto para a integração no mercado profissional quanto para o 
desenvolvimento de estudos em programas de pós-graduação. Portanto, o PET contribui 
efetivamente na formação acadêmica dos estudantes do Centro de Educação Física e Esporte da 
UEL.  
 
Palavras chaves: PET, Pesquisa, Ensino, Extensão, Educação Física. 

 
E-mail para contato:  vhaokazaki@gmail.com, oliveiratf10@gmail.com, 

macfire@gmail.com, flbpipoca@hotmail.com, 
criscoelhouel@hotmail.com, inaramarques@hotmail.com. 

 
 
 
 

  



 27 

ANAIS DA 1a SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE 
 
 

ANÁLISE DO PLANEJAMENTO EXECUTIVO DE UNIVERSITÁRIOS 
 NA RESOLUÇÃO DA TORRE DE HANÓI 

 

1,6Ana Flávia Fogaça, 2,6Malu Galdino, 3,6Inara Marques,  
4,6Juliana Bayeux Dascal, 5,6Josiane Medina-Papst 

 
1Estudante do curso de bacharelado em Educação Física – Bolsista do Programa de Educação Tutorial – 

Universidade Estadual de Londrina  
2 Estudante do curso de licenciatura em Educação Física – Bolsista de Iniciação Científica (Fundação Araucária) – 

Universidade Estadual de Londrina 
3Docente do Departamento de Educação Física – Universidade Estadual de Londrina 

4Docente do Departamento de Educação Física – Programa de Pós-graduação em Educação Física UEL-UEM – 
Universidade Estadual de Londrina 

5Docente do Departamento de Educação Física – Universidade Estadual de Londrina 
6Grupo de Estudo e Pesquisa em Desenvolvimento e Aprendizagem Motora 

 
 
O objetivo do estudo foi investigar o planejamento executivo de universitários em uma tarefa de 
resolução de problema utilizando o jogo denominado Torre de Hanói. Participaram 20 
universitários, sete mulheres e 13 homens, com média de 21,10±4,35 anos de idade. A tarefa 
consistiu em transferir a torre de seis discos, do primeiro pino de uma prancha de madeira 
(29x8x1,5cm), para o último pino da prancha. O disco maior da torre mediu 8,5 cm de diâmetro e os 
menores tiveram medidas decrescentes de 1 cm, sendo que o menor disco mediu 3,5 cm de 
diâmetro. Os participantes foram instruídos a mover a torre da posição de início para a posição alvo, 
tendo que mover um disco de cada vez, alertando que os discos não poderiam ser colocados na 
mesa ou ser segurados na mão enquanto movia outro disco, e um disco maior não poderia ser 
colocado sobre um menor. O número mínimo de 63 jogadas para a resolução dessa tarefa foi 
calculado por meio da fórmula 2n-1, sendo ‘n’ o número de discos. Foram oferecidas cinco 
tentativas de quatro minutos cada para a realização da tarefa. Um laptop de 14 polegadas foi 
posicionado na mesa à frente e lateralmente ao participante, mostrando na tela um cronômetro 
regressivo com o tempo de realização da tarefa. A coleta foi filmada com uma câmera digital para 
posterior análise dos dados. Utilizou-se ANOVA para medidas repetidas e teste de Friedman para 
comparações entre tentativas e a estatística descritiva com média e desvio padrão dos tempos de 
movimento e do número de jogadas realizadas durante a tarefa. Verificou-se que os participantes 
aumentaram significantemente o número médio de jogadas de 58,4±24,16 na primeira tentativa para 
108,10±24,57 jogadas na quinta tentativa (F(1, 19)= 31,90; p<0,001). Contudo, não foi verificado 
aumento significativo na frequência de acerto para a resolução do problema da tarefa (X2= 8,53; 
p=0,07). Da mesma forma, não houve diferença significativa no tempo de movimento ao longo das 
tentativas (X2= 6,37; p=0,17). Pode-se concluir que os participantes não conseguiram encontrar 
soluções ao longo das tentativas para resolver a tarefa proposta com demanda de planejamento 
executivo. 
 
Palavras-Chave: Planejamento Executivo, Resolução de Problema, Torre de Hanói. 
 

E-mail para contato:  flavita.kinomoto@bol.com.br, mgaldiino@hotmail.com, 
inaramarques@hotmail.com, jbdascal@yahoo.com.br, 
josi_medina@hotmail.com. 
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O TESTE DA CAMINHADA DE SEIS MINUTOS E O 
TESTE DO DEGRAU PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE EXERCÍCIO EM UM 

GRUPO DE FUNCIONÁRIAS DE SERVIÇOS GERAIS 
1Cristiane de Fátima Travensolo, 2Ana Paula Rocha, 2Gustavo Felipe Marques de Oliveira, 

2Humberto Silva, 2Luciana Martins Pereira, 3Roberta Ramos Pinto 
 

1Fisioterapeuta, Doutoranda do Programa de Educação Física Associado UEM/UEL,  
Docente do curso de fisioterapia do Centro Universitário Filadélfia (Unifil), Londrina 

2Graduandos do curso de fisioterapia do Centro Universitário Filadélfia (Unifil), Londrina. 
3Fisioterapeuta, Mestre em Fisiologia do Exercício,  

Docente do curso de fisioterapia do Centro Universitário Filadélfia (Unifil), Londrina. 
 
 

Funcionários de serviços gerais apresentam alta incidência de doenças ocupacionais e uma forma de 
preveni-las é a prática regular de exercício físico. Porém, para sua adequada prescrição é necessário 
avaliar previamente a capacidade de exercício. Testes considerados submáximos, como o teste da 
caminhada de seis minutos e o teste do degrau são bastante utilizados para esse fim. Dessa forma, o 
objetivo desse estudo foi comparar o teste da caminhada de seis minutos com o teste do degrau em 
um grupo de funcionárias de serviços gerais de uma Instituição de Ensino Superior (IES) de 
Londrina. Participaram do estudo 27 funcionárias que realizaram dois testes de caminhada e dois 
testes do degrau aleatoriamente, com intervalo de uma semana entre eles, sendo considerado o 
maior valor obtido para cada teste. A frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica foram 
significantemente maiores no teste do degrau comparado ao teste da caminhada (p<0,01 e p<0,05, 
respectivamente). Houve correlação fraca entre a distância percorrida no teste da caminhada e o 
número de subidas e descidas no teste do degrau. Portanto, não se pode afirmar que um teste possa 
substituir o outro. Contudo, acreditamos que o teste do degrau seja uma alternativa para avaliação 
da capacidade de exercício de funcionárias de serviços gerais sedentárias. 
!
"#$#%&#'()*#%+,!!"#$%&#'(%)*+,-+.-(/%0&*+1-()%*2+3-*4-+,-+5)6%#7),)2+3-*4-+,&+8-9()":  
 
E-mail para contato:    cristravensolo@hotmail.com, aninha.adamo@yahoo.com.br,    
   gustavo_felipe002@hotmail.com, humsilva@hotmail.com,  
   fisioluhmartins@gmail.com, r.ramos.pinto@gmail.com. 
   



 29 

ANAIS DA 1a SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE 
 
 

INFLUÊNCIA DA CAFEÍNA ASSOCIADA AO EXERCÍCIO RESISTIDO SOBRE A 
PRESSÃO ARTERIAL APÓS O ESFORÇO  

 
1Diego Brito de Souza, 1 Roberto Poton, 1Marcos Doederlein Polito; 

 
1 GECARDIO – Universidade Estadual de Londrina (PIBIC/CNPq)  

1GECARDIO – Universidade Estadual de Londrina 
!GECARDIO – Universidade Estadual de Londrina 

 
 
A utilização da cafeína associada ao exercício físico tem sido alvo de investigações por se mostrar 
capaz em promover modificações no desempenho físico. No entanto, para além dessas modificações 
pouco se conhece sobre o comportamento da PA após essa associação, o que pode oferecer algum 
risco no âmbito cardiovascular. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi verificar a 
influência da suplementação de cafeína (CA) associada com o exercício resistido (ER) sobre a 
pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e pressão arterial média (PAM) 
após o esforço. Para isso, a amostra foi composta por 10 indivíduos normotensos familiarizados 
com o exercício resistido. A sessão experimental contou com sete exercícios alternados por 
segmento, com intensidade de carga de 70% de uma repetição máxima (1RM). A CA foi 
administrada por via oral pelo procedimento duplo-cego e com uma concentração de 
aproximadamente 4mg/kg. Foram feitas medidas de PAS, PAD e PAM em repouso e durante nove 
horas após o término da sessão de exercício resistido por um aparelho de monitorização 
ambulatorial da pressão arterial (MAPA). Foi aplicado ANOVA para medidas repetidas e adotado 
um p<0,05. Não foram encontrados resultados significativos entre os grupos, não obstante, em 
alguns momentos tanto o grupo placebo quanto o grupo cafeína apresentaram diferenças 
significativas em relação ao repouso. Assim, diante disso não se pode afirmar que a CA pode 
promover aumentos na PA durante 9 horas após o término de uma sessão de exercício resistido. 
 
Palavras Chave: Café, normotensos, cardiovascular, exercício físico. 
 

E-mail para contato: diegou_bs@hotmail.com. 
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ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL E PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA EM 
MULHERES PÓS-MENOPAUSA. 

 

1Eloise Werle de Almeida, 2Márcia Greguol 
 

1Graduanda do curso de Bacharelado de Esporte – Bolsista de Iniciação Científica –  
Universidade estadual de Londrina  

2Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Universidade Estadual de Londrina 
 

 
O envelhecimento está associado ao ganho de peso por fatores como o declínio da Taxa Metabólica 
Basal em consequência da perda de massa muscular, diminuição na prática de atividades físicas e 
aumento no consumo alimentar. Além disso, as alterações hormonais decorrentes da menopausa 
acarretam mudanças no padrão de composição e distribuição de gordura corporal da mulher. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a concentração de gordura corporal e o nível de atividade física de 
mulheres no período pós-menopausa. A amostra foi composta por 20 mulheres com idade média de 
54,6 ± 3,05 anos. Todas estavam no período pós-menopausa (amenorréia há pelo menos 12 meses). 
Foi aplicado o IPAQ (Questionário Internacional de Atividade Física) para avaliar a prática de 
atividade física habitual. Também foi aplicado um questionário de percepções corporais após a 
menopausa.  Foi feita uma análise com bioimpedância Biodynamics modelo 310, para avaliar o 
percentual de gordura corporal e ainda medida a circunferência abdominal das participantes. O peso 
e a estatura foram auto-referidas. Os resultados mostraram um tempo médio de menopausa de 67 ± 
47,16 meses. Em relação ao Índice de Massa Corporal (IMC), Circunferência Abdominal (CA), e 
Percentual de Gordura, os valores médios encontrados foram: 27,01 ± 4,7Kg/m2; 86,13 ± 12,61cm e 
31,81 ± 5,73% respectivamente. Já quanto à prática de atividade física, 80% das participantes foram 
classificadas como suficientemente ativas (prática de 150 minutos ou mais de atividades físicas), 
enquanto 20% das mulheres foram classificadas como insuficientemente ativas. Ainda 80% das 
mulheres relataram como principal mudança corporal após a menopausa o aumento da concentração 
de gordura abdominal. Ao se aplicar o teste t-independente para verificar diferenças entre mulheres 
suficientemente e insuficientemente ativas, notaram-se diferenças significativas nas variáveis IMC 
(p = 0,004), circunferência abdominal (p = 0,045) e percentual de gordura corporal (p = 0,025), 
todas em favor do grupo ativo. Estes resultados corroboram com a ideia de que a prática de 
atividade física e um estilo de vida saudável são cruciais para a manutenção da saúde e a prevenção 
de doenças advindas do envelhecimento em mulheres que passaram pela menopausa.  
 
Palavras-Chave: Menopausa. Composição corporal. Atividade Física.  
 

E-mail para contato: eloisewalmeida@gmail.com, mgreguol@gmail.com. 
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ANÁLISE DO EQUILÍBRIO UNIPODAL  
DE IDOSOS E ADULTOS FISICAMENTE ATIVOS 

 
1Raquel de Melo Martins, 2Thiago Viana Camata, 3Marcio Rogério de Oliveira  

3André Wilson de Oliveira Gil,  4Juliana Bayeux Dascal, 5Inara Marques 
 

1Mestranda do Programa Associado de Pós Graduação – UEM/UEL  
2Doutorando do Programa Associado de Pós Graduação – UEM/UEL 

3 Mestrando do Programa Ciência da Reabilitação – UNOPAR/UEL 
4 Professora do Departamento de Educação Física – Universidade Estadual de Londrina 

5Membro da Comissão Científica – Universidade Estadual de Londrina 
 
 
A prática regular de exercícios físicos vem sendo um meio eficaz para minimizar os efeitos do 
envelhecimento. Idosos fisicamente ativos tendem a ter um melhor estilo de vida, através da 
manutenção das capacidades físicas e funcionais. Entre essas capacidades o equilíbrio postural 
aparece como uma das principais, devido aos altos índices de quedas nessa população. .O objetivo 
deste estudo foi comparar o equilíbrio postural de idosos fisicamente ativos e adultos jovens. 
Participaram do estudo cinco idosos (69,9+3,7 anos) e cinco adultos jovens (23,00 +3,39), todos 
fisicamente ativos, do sexo feminino. A tarefa consistia em permanecer na postura ereta sobre uma 
plataforma de força (BIOMEC400, EMG Systems), em apoio unipodal com a perna preferida, em 3 
tentativas de  30 segundos cada, olhando para um alvo fixo localizado a dois metros de distância do 
centro da plataforma, na altura dos olhos. Durante a tarefa, foram coletados os dados de Centro de 
Pressão (CoP), a uma frequência de amostragem de 100 Hz, fornecidos pelo software Bioanalysis. 
Posteriormente, foram calculadas as médias das três tentativas de cada participante para as variáveis 
área, amplitude médio-lateral e ântero-posterior, velocidade médio-lateral e antero-posterior de 
oscilação, e à partir destes valores, calculadas as médias de cada grupo. Para análise estatística, após 
verificada a normalidade dos dados,  foi utilizado o Teste t de Student para verificar possíveis 
diferenças entre os grupos. O nível de significância adotado foi de 5%. Os resultados mostraram 
que o grupo de adultos jovens apresentou uma oscilação postural menor quando comparado ao 
grupo de idosos, por meio das variáveis analisadas. Todavia, houve diferença significativa apenas 
para variável amplitude média de oscilação, no sentido ântero-posterior (P<0,05), indicando uma 
maior oscilação no sentido ântero-posterior, para o grupo de idosos quando comparado ao de 
adultos jovens. Sendo assim, esses resultados apontam que apesar dos idosos fisicamente ativos não 
terem sido semelhantes aos adultos jovens em todas as variáveis analisadas no estudo, eles 
realizaram de maneira satisfatória a tarefa, por meio dos trintas segundos em apoio unipodal, 
mostrando assim, um possível efeito positivo da atividade físico no equilíbrio postural de idosos. 
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E-mail para contato:  quel_martins@hotmail.com, tcamata@gmail.com, 
maxroger@hotmail.com, jdascal@hotmail.com, 
inaramarques@hotmail.com. 

 

 

  



 32 

ANAIS DA 1a SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE 
 
 

EFEITO DO SQUAT JUMP COMO ATIVIDADE CONDICIONANTE NO DESEMPENHO 
DO SALTO VERTICAL DE ATLETAS DE PROVAS DE SALTO NO ATLETISMO 

 
1Túlio Bernardo Macedo Alfano Moura, 2Robson Furlan Ricardo,  

3Marcelo Alves Costa, 4 Victor Hugo Alves Okazaki 
 

1 Graduando do curso de Bacharel em Educação Física – Bolsista PET – Universidade Estadual de Londrina  
2 Graduando do curso de Esporte – Bolsista PET – Universidade Estadual de Londrina 

3Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Física UEL-UEM 
4 Doutor em Educação Física – Tutor Bolsista do Programa de Educação Tutorial da Educação Física –  

GEPEDAM – NEMO – Universidade Estadual de Londrina 
 

 
Tem sido sugerida a realização de exercícios de força como atividade condicionante (AC) para 
otimizar o desempenho esportivo. Este processo é denominado potencialização pós-ativação (PPA), 
todavia ainda não é claro quais estímulos proporcionariam a PPA. O presente estudo analisou o 
efeito do exercício Squat Jump (SJ) como AC no desempenho do salto vertical. Participaram do 
estudo 12 atletas de atletismo (salto em distância, salto triplo, salto em altura e salto com vara) com 
idade entre 16 e 27 anos. Foram realizados dois métodos, a saber: a) Sem AC, no qual o atleta 
realizava apenas o exercício aeróbico como aquecimento e após isto realizava 3 saltos verticais, 
com intervalo de 1 minuto entre cada salto e b) Com Squat Jump como AC, no qual o atleta 
realizava o exercício aeróbico e três séries de três repetições de SJ com 80% do peso corporal. O 
intervalo entre cada série de SJ era de 90 segundos. Após a AC tinha um intervalo de 3 minutos 
para o início dos 3 saltos verticais. O intervalo entre os saltos era idêntico ao primeiro método. Foi 
analisada a média entre os saltos e o salto de maior altura de cada método. Para análise estatística 
foi realizado o teste “t” de Student para amostras dependentes e o effect size (d). A significância 
adotada foi de 5%. A média de altura dos saltos verticais, quando realizado o SJ como AC (M=52, 
DP=4,8) apresentou melhor desempenho quando comparado à situação sem AC (M=49,2; DP 4,2) 
(t(11)=-4,47; p=0,001; d=0,62). Quando comparada a maior altura de salto, a realização do SJ como 
AC (M= 53,5; DP=5,0) demonstraram melhor desempenho em comparação à condição sem AC 
(M=51,1; DP=4,4) (t(11) =-3,166; p=0,009 d=0,51). Desta forma, o SJ como AC melhorou o 
desempenho dos atletas no salto vertical, reagindo de forma positiva aos efeitos da PPA. Tais 
resultados foram explicados pela fosforilação da miosina regulatória de cadeia leve que otimiza o 
processo de contração muscular no exercício subsequente. Foi sugerido que, quando controlada 
corretamente a intensidade e a natureza do exercício, a utilização da AC pode auxiliar para 
potencializar o desempenho. 
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A Educação Física tem sido alvo de muitas reflexões pela comunidade acadêmica, tais como: qual o 
seu objeto de estudo, qual a sua identidade epistemológica, em suas respectivas áreas de 
intervenção. Tojal (2004) afirma que esta entrou em crise há muito tempo e busca uma superação 
elaborando referenciais teóricos que justifiquem e garantam sua existência. A Educação Física é 
uma disciplina a ser ensinada no âmbito escolar, e tem como conteúdos os Esportes, os Jogos, as 
Ginásticas, as Danças e as Lutas. Todos estes conteúdos deveriam ser ensinados na mesma 
proporção, uma vez que todos têm a mesma relevância como patrimônio cultural da humanidade. 
Considerando a Ginástica um conteúdo estruturante da Educação Física, faz-se necessário que ela 
esteja presente no currículo escolar e que seja ensinada pelos professores de forma que atenda aos 
princípios da Educação. Para isso é preciso que o professor tome posse, ou seja, se aproprie do 
conhecimento em Ginástica para poder ensiná-lo aos seus alunos. Neste sentido, o objetivo deste 
estudo foi organizar o conhecimento da Ginástica no âmbito escolar sob o paradigma da Ciência da 
Motricidade Humana. Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico de cunho qualitativo que, 
segundo Marconi e Lakatos (2003), abrangerá uma pesquisa de revisão de bibliografia já tornada 
pública em relação ao tema de estudo. Entretanto, os temas de estudos foram organizados numa 
perspectiva propositiva. Propomos então os seguintes assuntos a serem ensinados nas aulas de 
Educação Física dentro do conteúdo Ginástica: 1) História da Ginástica e as concepções de corpo 
adjacentes; 2) Ginástica e Saúde; 3) Ginásticas Esportivas; 4) Ginástica: Capacidades e Habilidades 
Físicas e Motoras; 5) Movimentos da Ginástica; 6) Ginástica e Atividades Circenses; 7) 
Aquecimento Corporal. Concluímos que para possibilitar um ensino de qualidade, engajado com a 
condição humana, com a formação integral dos estudantes e com a preocupação de contribuir para 
uma sociedade mais humanizada, crítica e emancipada, cabe ao professor assumir uma postura 
responsável e se fundamentar em teorias sólidas. Consideramos que a teoria da Ciência da 
Motricidade Humana tem pressupostos filosóficos e epistemológicos que poderão promover uma 
melhoria na qualidade do ensino desta área.  
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pesquisa contribuiu significativamente para ampliar a base das produções disseminadas na área da 
Ginástica, à medida que define e explica os movimentos ginásticos e suas técnicas de execução, de 
forma a auxiliar no processo de ensino-aprendizagem na área da Educação Física. 
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O objetivo do trabalho foi de avaliar a satisfação no trabalho dos professores de Educação Física da 
região metropolitana de Florianópolis (Santa Catarina) que possuíam vínculos empregatícios em 
distintas redes públicas de ensino. A pesquisa foi realizada com 55 professores de Educação Física 
que trabalhavam na rede estadual de ensino na região metropolitana de Florianópolis (Média de 
Idade = 41,95 anos, Desvio padrão = 8,75; Tempo médio de experiência docente = 18,36 anos, 
Desvio padrão = 10,11 anos) e 58 docentes que atuavam no magistério público municipal da cidade 
de Florianópolis (Média de Idade = 37,84 anos, Desvio padrão = 8,35; Tempo médio de experiência 
docente = 12,17 anos, Desvio padrão = 8,93 anos). Para a coleta de dados, foi empregado a “Escala 
de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho Percebida por Professores de Educação Física do 
Ensino Fundamental e Médio”. Na análise estatística empregou-se o teste qui-quadrado, tendo um 
nível de significância de 5%. Os resultados revelaram que apenas 54,0% dos professores estavam 
satisfeitos com o trabalho, sendo que os menores índices de satisfação foram revelados nas 
dimensões: Remuneração (12,4%), Trabalho e Espaço Total de Vida (26,5%), Condições de 
Trabalho (31,9%) e Integração Social no Ambiente de Trabalho (42,5%). Ao avaliar a satisfação no 
trabalho considerando as redes de ensino, constatou-se que apenas as dimensões Integração Social 
no Ambiente de Trabalho (p<0,01) e Relevância Social do Trabalho (p=0,02) obtiveram associação 
significativa, sendo que em ambas as análises constatou-se que os docentes da rede estadual de 
ensino (58,2% e 74,5%, respectivamente) demonstraram maiores índices de satisfação que os 
professores da rede municipal de ensino (27,6% e 53,4%, respectivamente). Ao considerar os 
resultados evidenciados nesta investigação, conclui-se que os maiores níveis de satisfação dos 
professores da rede estadual de ensino em relação à Integração Social no Ambiente de Trabalho e 
Relevância Social do Trabalho podem estar associados ao maior tempo de experiência pessoal e 
profissional dos docentes do magistério estadual que trabalham na região metropolitana de 
Florianópolis. 
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As novas diretrizes curriculares, a divisão do curso em duas habilitação, e a regulamentação da 
profissão, estão entre os fatores que contribuíram para a ampliação das possibilidades de 
intervenção profissional na área de Educação Física. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi 
investigar as perspectivas profissionais de estudantes ingressantes e em fase de conclusão do curso 
bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Este estudo 
descritivo teve como amostra 87 estudantes de ambos os sexos (64 sexo masculino), do 1º ano (36 
alunos) e do 4º ano (51 alunos) do curso de bacharelado em Educação Física da UEL. A média de 
idade foi de 22,1 (±4,7). Para avaliação das perspectivas profissionais foi utilizada a seguinte 
pergunta: “Quais são as suas perspectivas de atuação profissional após sua formação?”. Foram 
dadas as seguintes alternativas aos sujeitos: Academias, Personal, Área Acadêmica, Lazer, Clubes, 
Unidades Básicas de Saúde/Núcleo de Apoio à Saúde da Família (UBS/NASF), Iniciação Esportiva, 
Treinamento Esportivo, Não pretende atuar na área e Outros. Mais de uma opção poderia ser 
assinalada. Para tabulação e análise dos dados utilizou-se o Programa Excel para Windows. Na 
análise dos dados utilizaram-se elementos da estatística descritiva. Todos os alunos investigados do 
1° ano pretendem atuar na área após sua formação, sendo que, a maioria pretende atuar em 
academias (52,7%), personal (55,6%), e treinamento esportivo (52,7%). A atuação na área 
acadêmica e clubes foram apontados por 30,5% dos estudantes iniciantes e apenas 8,3% 
mencionaram a área de saúde pública como futura perspectiva de atuação. Além disso, 16,6% 
observam outras possibilidades de atuação profissional. Em relação aos alunos em fase de 
conclusão, 11,7% afirmaram que não pretendem atuar na área após a formatura, 37,3% 
mencionaram academia, 52,9% personal, 33,3% área acadêmica, 17,6% clubes, 23,5% UBS/NASF, 
27,4% treinamento esportivo e 7,8% citam outras possibilidades de intervenção. Dessa forma, 
observa-se que os alunos do 1° ano visualizam essencialmente as possibilidades de atuação mais 
“tradicionais” da área. Entre os alunos do último ano novas possibilidades são vislumbradas (saúde 
pública).  
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A pesquisa teve por objetivo investigar a trajetória do Programa de Pós-Graduação Associado em 
Educação Física UEM-UEL, por meio da (re)construção de fatos históricos, segundo a interpretação 
de 5 coordenadores/ex-coordenadores e 4 docentes de ambas as instituições. O estudo seguiu 
orientações metodológicas da história oral (THOMPSON, 1992). Inicialmente, para coleta de dados 
utilizou-se documentos sobre o Programa de modo a alicerçar reflexões sobre sua origem e 
desenvolvimento, bem como a realização de entrevistas com coordenadores/ex-coordenadores e 
docentes, partindo de uma questão geradora, qual seja, o envolvimento do entrevistado com o 
Programa. Os casos presentes nas narrativas dos atores sociais do estudo, bem como os documentos 
oficiais disponibilizados à pesquisa, a exemplo da Ficha de Recomendação-APCN (BRASIL, 2005, 
2010) e Ficha de Avaliação do Programa (2010) permitiram compreender as contradições e 
interpretações realizadas pelos sujeitos por meio da análise cruzada, de modo que a avaliação 
comparativa da evidência histórica ocorresse paralelamente à avaliação dos materiais encontrados 
em outras fontes. As narrativas foram alocadas em quatro unidades temáticas, a saber: criação e 
desenvolvimento do primeiro Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física; 
aprovação e implementação do doutorado; associação como modus operandi do Programa; e 
perspectivas para seu desenvolvimento.  A associação colocada em questão nas discussões da 
pesquisa trouxe novas percepções em torno do cotidiano de um Programa Associado, abordando 
seus êxitos, limites e dilemas. A cooperação é assumida como um jogo de tensões, o que 
habitualmente acontece pelo conflito gerado entre diferentes opiniões e posicionamentos. Diante do 
enfrentamento, a dissociação do Programa parece algo inevitável na visão dos atores que compõem 
o estudo, embora a ser construída em momento oportuno para ambas as instituições, de forma que 
tenham amadurecimento suficiente para caminhar sozinhas. De modo conclusivo, entende-se que, 
os fatos do processo de constituição do PEF-UEM/UEL poderão servir como aporte a outros 
programas que venham a ser estruturados nesse formato.  
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Os brinquedos sempre foram produzidos conforme as transformações históricas da humanidade e 
formas societais. Ultimamente, os mesmos têm sido determinados pela lógica capitalista, expressos 
num aumento consumista estimulado pela mídia, resultando na produção de brinquedos em série, 
denominados brinquedos industrializados, alterando, também, as relações sociais no âmbito da 
infância e da família. Nesses tipos de brinquedos, poucas compreendem seu mecanismo interno, 
afinal ele é pensado, criado, produzido e comprado pelo adulto.  Ainda, com a influência televisiva 
na cultura lúdica, resta à criança, manipular e, não mais, produzir brinquedos, como acontecia 
antigamente. Perante essas inquietações sobre o brincar, o mercado capitalista e a educação, 
objetivou-se analisar algumas possibilidades pedagógicas para o professor de educação física, no 
trato com brinquedos populares na escola. Para isso, metodologicamente, inserimos o tema, por 
meio de trabalho acadêmico apresentado durante o processo de formação em Educação Física na 
UEM/PR com algumas atividades, discussões e reflexões sobre possíveis propostas pedagógicas na 
Ed. Física escolar. Nesse sentido, conforme os referenciais teóricos analisados, constatamos que o 
mercado capitalista interfere direta e indiretamente no desenvolvimento da criança, tendo sua 
infância cada vez mais reduzida e oprimida. Além disso, verificamos que os brinquedos populares 
podem ser confeccionados com diferentes materiais (sendo eles sucata ou não), tendo por 
característica estimular a criança a construir seu próprio brinquedo e a partir da experiência obtida 
com os acadêmicos de Ed. Física, constatamos que os brinquedos populares se apresentaram como 
uma possível proposta pedagógica no ambiente escolar, abrangendo, inclusive, a 
interdisciplinaridade entre Ed. Física e Arte. Finalmente, julgamos importante inserir o brinquedo 
popular nas aulas de Ed. Física como alternativa para contrapor os brinquedos industrializados e, 
assim, analisar as questões que envolvem esse tema num ambiente pedagógico. 
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O chute pode ser definido como sendo uma modificação da locomoção bipedal transformando-se 
em uma ação motora (BARFIELD, 1995). A fadiga pode modificar a angulação do membro de 
chute, afim de obter ajustes compensatórios para manter o desempenho da tarefa. Desse modo, o 
objetivo desse estudo foi realizar uma análise cinemática no momento de contato do pé com a bola, 
em condições de fadiga, do chute de dorso do pé, de jogadores de futsal sub 15. Participaram da 
amostra 2 jogadores de futsal, destros, com idade de 15 anos. A tarefa consistiu em chutar uma bola 
estacionária o mais forte possível, com o pé do lado dominante. Foram realizados um pré teste (3 
chutes) e um pós teste (3 chutes). Entre o pré e o pós-teste, os jogadores foram submetidos à tarefa 
de fadiga que se consistiu na realização do protocolo de Yo-Yo recovery test nivel 1. Para a análise 
cinemática foram utilizadas duas filmadoras (Exilim FH-20, Casio). Os marcadores foram 
colocados nos seguintes pontos anatômicos: quinto metatarso, maléolo lateral, epicôndilo lateral, 
trôcanter e crista ilíaca. As imagens foram capturadas com uma frequência de amostragem de 210 
Hz. Foi análisado o ângulo do tornozelo, ângulo do joelho e ângulo do quadril. Para uma melhor 
visualização do movimento, uma cortina de cor preta foi colocada no plano de fundo da área do 
chute. A área de realização da tarefa foi calibrada antes do início das sessões da coleta de dados por 
meio de um objeto em formato de cubo, medindo 4,00 m de comprimento x 2,00 de altura X 2,00 
de profundidade, colocado sobre o plano do movimento. A digitalização das imagens foi feita por 
meio software SkillSpectorversion 1.5.0. Para a análise dos dados foi utilizado o teste de 
normalidade de Shapiro Wilk e para comparação entre as condições pré e pós-testes foi utilizado o 
teste T Student para amostras pareadas. O nível de significância adotado foi de p<0,05. Os 
resultados demonstraram que não houve diferenças significativas nas condições analisadas. 
Conclui-se que a fadiga não alterou o ângulo do tornozelo, joelho e quadril, para essa amostra. 
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A fotogrametria é um método de obtenção de medidas espaciais do corpo por meio de imagens. Os 
desvios posturais mais comuns que ocorrem na coluna vertebral podem ser quantificados pelo 
método de fotogrametria. Porém, por ser um método que depende de treinamento especializado, a 
reprodutibilidade de medidas realizadas por diferentes avaliadores poderia ser comprometida. O 
estudo objetivou na análise da reprodutibilidade interavaliadores na avaliação postural de 
fotogrametria. Para isso, participaram do estudo 10 voluntários, com idade entre 17 e 35 anos e 2 
avaliadores (A e B) previamente treinados. Os avaliadores localizaram as vértebras C7, T12 e L5, 
por palpação, e afixaram marcadores externos (5 cm e base de 1cm2) com fita adesiva dupla face. A 
fotogrametria foi realizada após uma sessão de 3 fotos dos participantes no plano sagital, em 
posição ortostática,  com o olhar fixo em um ponto a frente, utilizando uma câmera fotográfica 
digital. Os participantes realizavam uma caminhada de 3 metros entre uma foto e outra. As fotos 
foram transferidas para um computador, para depois serem identificadas as coordenadas espaciais x 
e y de cada marcador (software PAINT). Essas coordenadas foram utilizadas para o cálculo dos 
ângulos torácico e lombar no Microsoft Excel. O avaliador A diagnosticou ângulos torácicos de 
M=42,8° (DP=9,2°) e lombares de M=25,8° (DP=9,4°). O avaliador B verificou M=51,3° 
(DP=12,6°) e M=30,9° (DP=12,2°) para os ângulos torácicos e lombares, respectivamente. A 
análise de regressão linear mostrou correlação de r=0,48 (F1,8=2,48;P=0,06) para os ângulos 
torácicos e r=0,37 (F1,8= 1,29;P=0,07) para os ângulos lombares. Entretanto, foram verificados 
outliers que quando retirados, foi verificado r=0,77 (F1,6=9,66;P=0,266) no ângulo torácicos e 
r=0,76 (F1,5=7,09; P=0,24) no ângulo lombar. A baixa correlação verificada entre os avaliadores 
pode ter ocorrido devido ao pequeno número de participantes e à variabilidade intrínseca dos 
avaliados a cada vez que estes se posicionaram para as avaliações. Assim, é importante que haja 
grande controle nos procedimentos de posicionamento dos participantes para a utilização do método 
de fotogrametria. Entretanto, o método de fotogrametria demonstrou reprodutibilidade 
interavaliadores, sugerindo que, com treinamento adequado, o método pode ser uma ferramenta em 
potencial para a avaliação postural.  
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Esse trabalho, caracterizado como relato de experiência pedagógica em educação física, foi 
realizado com alunos do segundo ano de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá 
visando analisar o Parkour enquanto possibilidade pedagógica para as aulas de educação física 
escolar. Mediante os estudos necessários para essa elaboração, constatamos seu surgimento na 
década de 1980 na França com David Belle como uma atividade física, que buscava a superação de 
obstáculos presentes no espaço urbano por meio de movimentos naturais do ser humano em uma 
determinada trajetória. Posteriormente, configurou-se como uma prática urbana alternativa devido a 
diferentes formas de apropriação das estruturas da cidade. Diferente das práticas hegemônicas, não 
se caracteriza de forma competitiva e individualista, pois se associa aos princípios da liberdade e 
criatividade. Perante estas características – riscos, desconhecimento de sua prática – preconceitos e 
estigmas foram criados em relação aos praticantes. Assim, mesmo sendo uma prática historicamente 
produzida pelo homem, parece que não é compreendida como conteúdo que possibilita a 
sistematização de saberes a ser desenvolvido na escola. Em contraposição entendemos que o ensino 
do Parkour se encontra para além do simples ato do movimento e como uma possível maneira de 
desmistificar seu entendimento perante a sociedade. Além disso, observamos que pode facilmente 
adentrar na escola, pois necessita de materiais e equipamentos já existentes tais como escadas, 
bancos, entre outros. Conforme essas questões, elaboramos uma metodologia de ensino elaborada a 
partir da exposição do histórico do Parkour, bem como discussões a partir do conhecimento 
empírico dos estudantes. Por conseguinte foram proporcionados três movimentos utilizados no 
Parkour. Para isto utilizamos o seguinte método pedagógico: demonstração do movimento; 
experimentação livre do movimento; vivência do movimento proposto de acordo com a limitação 
individual (altura, força, velocidade, etc.). Em seguida foi aplicado um percurso no qual os 
acadêmicos se deslocaram utilizando os métodos vivenciados para que, ao final, os participantes 
pudessem esboçar suas opiniões frente à educação física escolar. Concluímos que, a pedagogização 
do Parkour enriquece as questões teórico-práticas, sendo um conteúdo que possibilita fácil 
abordagem didático-pedagogica podendo ser mais uma referência para discussões que permeiam 
conteúdos da educação física.  
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O presente trabalho destaca importantes considerações sobre a aplicação dos temas 
transversais nas aulas de Educação Física. Tais temas foram propostos para que, por meio dos cinco 
conteúdos estruturantes da Educação Física, possibilite ampliar a formação do indivíduo, 
procurando desenvolver melhor consciência sobre seu papel na sociedade por meio da cultura 
corporal. Partindo do pressuposto que alguns professores sabem da existência dos temas 
transversais, mas muitas vezes não os aplicam em suas aulas, por diversos fatores, tivemos como 
objetivo: Identificar a importância dos Conteúdos Transversais para a disciplina de Educação 
Física, na perspectiva dos professores de instituições públicas e privadas de ensino de Cornélio 
Procópio e verificar se e como são utilizados nas aulas de Educação Física. O estudo foi 
caracterizado como uma pesquisa de campo, do tipo exploratória. Contamos com a participação de 
onze professores, três da rede pública e oito de instituições privadas de ensino. Para coleta de dados 
utilizamos um questionário contendo questões abertas e utilizamos a análise de conteúdo para 
identificarmos a concepção dos professores sobre os temas transversais. Como resultados, a maioria 
dos professores afirmam utilizarem dos temas transversais em suas aulas por meio de recursos 
como: notícias, textos, vídeos e diálogos. No entanto os temas aparecem como um “assunto” que 
não está previsto no planejamento da disciplina. Como consequência, parecem desconectados dos 
conteúdos estruturantes.  Os professores alegam que as principais dificuldades e obstáculos para o 
uso dos temas transversais são a) falta de domínio ou conhecimento do conteúdo, b) falta de 
motivação e c) interesse dos alunos. Dessa forma, os dados nos levam a perceber que são poucos os 
professores que realmente consegue fazer conexão dos conteúdos estruturantes com os temas 
transversais na educação física, demonstrando necessidade de uma revisão da ação educativa como 
algo mais reflexivo e contextual, tanto para os alunos quanto para os professores.  
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O presente trabalho buscou explorar expectativas em relação aos legados esportivos educacionais e 
possíveis estratégias da Educação Física para proporcionar tais legados frente à realização dos 
megaeventos esportivos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil em 2016. Consideramos 
megaeventos como eventos culturais e esportivos com porte colossal e legados como todos os 
aspectos que resultam em benefícios e possibilidades à população, tendo caráter de herança. Frente 
a esta temática o governo federal lançou proposições destacando-se a asseveração dos programas 
Segundo Tempo e Mais Educação, que seriam fortes aliados para que os professores de educação 
física desenvolvam aspectos referentes a este legado, mas entendemos que não podem ser a única 
estratégia, pois atingem uma parcela limitada da população brasileira. Objetivando explorar 
expectativas para se assegurar o legado esportivo educacional realizamos uma intervenção em 
caráter experimental com alunos do Programa ProJovem da cidade de Maringá – PR. Os dados 
desta intervenção foram coletados utilizando diário de campo e pequenos textos produzidos pelos 
alunos. Ao analisar os dados, observamos que os alunos em geral trazem consigo percepções de 
senso comum, superficiais e limitadas por pautarem-se especialmente pela mídia, que via de regra 
não tem preocupação mais densa em relação à perspectiva educacional e de formação nos conteúdos 
veiculados. Desta forma as intervenções realizadas no âmbito escolar pela Educação Física podem 
aproveitar o momento de interesse crescente da sociedade nos megaeventos esportivos para 
aperfeiçoar a formação dos alunos, despertando a criticidade acerca de grandes eventos que 
repercutem em toda a sociedade brasileira e, além disso, formar cidadãos que compreendam os 
valores relacionados ao esporte e a importância da prática cotidiana e sistematizada do mesmo para 
sua qualidade de vida e desenvolvimento pessoal. Entendemos que o desenvolvimento do legado 
esportivo educacional deve ser apropriado pela Educação Física escolar, buscando desenvolver uma 
cultura esportiva baseada na educação e valores olímpicos que não se centra apenas na formação de 
atletas profissionais e sim numa formação integral dos alunos pelo viés da educação escolar. 
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Grande parte dos indivíduos com Síndrome de Down (SD) apresentam elevados valores de índice 
de massa corporal (IMC), circunferência abdominal (CA) e massa gorda (MG), além de possuírem 
valores de massa magra (MM) e consumo máximo de oxigênio (VO2máx) abaixo de que seus pares 
sem deficiência. Tais fatos contribuem para efeitos deletérios de sua saúde. Com isso, o objetivo do 
trabalho é correlacionar o VO2máx com variáveis antropométricas (IMC, CA, MG, MM) em 
adolescentes com SD. Para tanto, participaram do estudo 46 adolescentes com SD (28 meninos e 18 
meninas) com idade entre 12 e 20 anos, 56,8±11,33 kg e 147,9±8,7 cm. Foi utilizado o método de 
pletismografia (Bod Pod) para mensuração da MM e MG, e para obtenção do VO2máx, foi 
realizado um teste de esforço máximo em esteira validado para pessoas com SD, utilizando o 
espirômetro portátil (Cosmed k4b!, Italy). Para análise estatística, foi utilizada estatística descritiva 
para expressar os valores em média e desvio padrão e teste de correlação de Pearson.  O VO2máx 
apresentou correlação moderada com a MM, MG e CA para meninos (r=0,601, r=-0,535 e r=0,511) 
e meninas (r=0,698, r=-0,698 e r=0,682), ainda apresentou alta correlação com o IMC para os 
meninas (r=0,729) e baixa correlação com o IMC para as meninos (r=0,376). A alta prevalência de 
sobrepeso e obesidade nesta população é um fator de extrema preocupação para a saúde, ainda mais 
quando este está associado com a baixa aptidão física nestes indivíduos. Os resultados demonstram 
que há associação das variáveis antropométricas com o VO2máx para meninos e meninas, 
comprovando a relevância e necessidade de programas que visem aprimorar a aptidão física de 
adolescentes com SD. Além disso, reduções nos níveis de gordura corporal e IMC podem contribuir 
para o aprimoramento da saúde e aptidão cardiorrespiratória.  
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A realização de tarefas motoras exige dos indivíduos a alocação eficiente da atenção. Durante a 
realização de tarefas duplas a teoria de recursos múltiplos aponta que a realização de tarefas 
simultâneas somente seria possível se estas tarefas compartilhassem recursos atencionais distintos. 
Por conseguinte, a realização de tarefas duplas idênticas não poderiam ser realizadas 
simultaneamente, pois demandariam dos mesmos recursos de atenção. O presente estudo analisou o 
efeito da atenção no aprendizado de uma tarefa motora de rastreamento de um alvo virtual. 
Participaram do estudo, 10 adultos jovens destros com idade média de 24,3 (DP= 5,4) anos 
divididos aleatoriamente em dois grupos: prática simples (GPS) e prática dupla (GPD). A tarefa 
constituiu em perseguir com o cursor do mouse, um alvo circular que se movia aleatoriamente em 
uma tela de computador durante 10 segundos utilizando o software Tracking Task v.2.1 
(OKAZAKI, 2008). Foram realizados pré-teste, aquisição, pós-teste e retenção. Os testes foram 
compostos por 3 tentativas com a mão esquerda. Durante a aquisição (120 tentativas), o GPS 
praticou a perseguição com a mão esquerda e o grupo GPD realizou simultaneamente com ambas as 
mãos. Foi analisado o tempo de permanência do cursor dentro do alvo. A ANOVA de dois fatores 
com medida repetida no último fator demonstrou efeito de fase (F2,16= 20,59; P<0,01) sendo que o 
GPS apresentou maior desempenho no pós-teste e na retenção em comparação ao pré-teste (P<0,01) 
e o GPD demonstrou maior desempenho na retenção em relação ao pré-teste (P<0,05). Durante a 
fase de aquisição o GPD apresentou um desempenho inferior ao GPS, mas resultados dos testes 
demonstraram que a atenção não prejudicou a aprendizagem do GPD. Portanto, em determinados 
contextos a aprendizagem pode ocorrer de maneira independente, ou seja, a atividade de uma mão 
não afetaria a aprendizagem da outra, desde que as demandas atencionais das duas tarefas não 
excedam os recursos atencionais necessários. Ao contrário do que seria esperado pela teoria dos 
recursos múltiplos, não houve declínio na aprendizagem em situação de tarefa dupla idêntica. 
Assim, parece mais sensato compreender a atenção como uma capacidade flexível. 
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O processo de envelhecimento é acompanhado por diversas modificações no corpo e na mente das 
pessoas. Somando-se a estilos de vida inativos, essas mudanças podem traduzir-se em alterações 
estruturais e funcionais que podem levar o idoso à vulnerabilidade às quedas e ao medo de cair. Esta 
pesquisa tem como objetivo comparar a agilidade corporal de mulheres idosas fisicamente 
independentes com e sem medo de cair. Participaram do estudo 63 mulheres idosas, com a média de 
69,7 (±6,9) anos, fisicamente independentes, inscritas para participarem de um programa exercícios 
físicos para idosos na Universidade Estadual de Londrina-PR. As idosas foram divididas em 3 
grupos: GNA, idosas que relataram não possuir medo de cair (n=22); GAV, idosas que relataram às 
vezes ter medo de cair (n=19) e GSE, idosas que sempre possuem medo de cair (n=21). Os dados 
foram coletados mediante entrevista, utilizando-se um questionário com informações 
sociodemográficas e medo de cair, pelo peso e estatura corporal para o IMC e pelo teste de 
agilidade e equilíbrio dinâmico AAHPERD. Os grupos foram comparados pelo teste de Kruskal-
Wallis com Post-hoc pelo teste de Dunn. A significância estatística adotada foi de 5%. Os dados 
referentes ao IMC indicaram que os três grupos de idosas possuem IMC em torno de 28 kg/m2, 
indicando sobrepeso. Quando comparados esses resultados, não foram encontradas diferenças 
significativas entre os três grupos. As idosas não se diferenciaram também na idade. As medianas 
referentes à agilidade corporal indicam que as idosas do GSE obtiveram no teste 26,6 segundos, as 
idosas do GAV, 24 segundos e as do GNA, 22,6 segundos. A comparação entre os grupos indicou 
que as idosas do GNA possuem um desempenho significativo melhor na agilidade do que as idosas 
do GSE (p< 0,01). Concluímos que o medo constante de cair está relacionado ao pior desempenho 
na agilidade em mulheres idosas fisicamente independentes e que a menor agilidade está 
relacionada a estágios mais acentuados de fragilidade, que pode interferir na mobilidade na 
realização das atividades cotidianas e na percepção de auto eficácia do idoso.    
 
E-mail para contato: profcarlinhos@gmail.com. 
 
  



 48 

ANAIS DA 1a SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE 
 

 
CIÊNCIA DA MOTRICIDADE HUMANA: VIDA E OBRA DE MANUEL SÉRGIO 

 
1Carlos Vinícius de Jesus Borelli, 2Ana Maria Pereira, 3Kátia Simone Martins Mortari 

 
1Graduando Licenciatura Educação Física e Estudante Iniciação Científica Fundação Araucária –  

Universidade Estadual de Londrina 
2Orientadora da pesquisa e Líder do Grupo de Estudos Motricidade/Corporeidade –  

Universidade Estadual de Londrina 
3Colaboradora da Pesquisa e Líder do Grupo de Estudos Motricidade/Corporeidade –  

Universidade Estadual de Londrina 
  
 
No final do século XIX e início do XXI a comunidade acadêmica da Educação Física, em reflexão 
rigorosa e de conjunto, percebeu a necessidade de abandonar o paradigma simplista dualista 
cartesiano em que visa apenas o físico e centra excessivamente na técnica e assumir o paradigma 
emergente o da complexidade e da globalidade. A Educação Física ainda passa por uma crise de 
identidade, pois não tem o seu objeto de estudo claramente definido e acaba por sobreviver da 
“esmola” de outras ciências. Seu nome é inadequado, pois não educamos somente o físico. Tendo 
em vista a necessidade de superar o paradigma simplista e conceber o humano que se movimenta 
como um ser inteiro, global e complexo, bem como, estudar uma teoria que propõe um objeto de 
estudo para a área, esta pesquisa de iniciação científica teve como objetivo investigar a contribuição 
da Ciência da Motricidade Humana, os seus pressupostos filosóficos, epistemológicos e os seus 
fundamentos teóricos, bem como, estudar a vida e a obra de Manuel Sérgio. Partindo dos problemas 
da Educação Física o filósofo português da Universidade Técnica de Lisboa, Manuel Sérgio, 
refutou o paradigma cartesiano, que dividiu o homem em corpo e alma. Então, ele propôs uma 
mudança de paradigma para a área em questão, elaborando uma teoria a Motricidade Humana e 
provocando um corte epistemológico. Para a realização deste trabalho utilizamos uma pesquisa de 
cunho bibliográfico exploratório. Concluímos que a Ciência da Motricidade Humana avança em 
relação à Educação Física e consolida o objeto de estudo para a área, sendo este o movimento 
intencional, repara a separação ontológica provocada pela Educação Física e efetiva uma práxis 
transformadora articulada por meio dos conteúdos: esportes, jogos, ginásticas, danças e lutas. Estes 
conteúdos fazem parte dos processos complexos de educação e de formação da criança e do jovem 
sob os pressupostos da Motricidade humana, que são o paradigma da complexidade, a 
intencionalidade operante, a vivência da corporeidade com compreensão de todo e qualquer 
movimento realizado, o sentido e o significado da ação motora, o homem práxico que sabe ser, estar 
e fazer. 
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A avaliação postural é um método utilizado para analisar o alinhamento postural. Em especial, a 
fotogrametria possibilita quantificar ângulos a partir de fotos com grande   acurácia. Porém, como a 
cada posicionamento do avaliado para a realização das fotos está sujeita à variabilidade intrínseca 
do avaliador, esta variação poderia influenciar as análises. Dentro deste escopo, o presente estudo 
analisou a reprodutibilidade inter -tentativas por meio do método de fotogrametria. Para isso, 
participaram do estudo 6 voluntários com média de 22 anos (DP=4,6). Inicialmente foram 
identificadas por palpação as vértebras C7, T12 e L5 e afixados marcadores externos de 5 cm de 
comprimento, após a marcação das vértebras. Posteriormente, foram realizadas 3 fotos (tentativas), 
em posição ortostática, com o olhar fixo em um ponto a frente. Entre as fotos, foi realizado um 
movimento de sentar em um banco de 40 cm de altura por 10 segundos, e, depois, o participante foi 
posicionado novamente para avaliação. Tal procedimento foi utilizado apenas para modificar a 
postura do participante entre as tentativas. As fotos foram transferidas para o computador e as 
coordenadas espaciais x e y localizadas (software PAINT). Os ângulos torácicos e lombares foram 
posteriormente calculados no Microsoft Excel. Os participantes apresentaram angulo torácico 
médio de M=42o (DP=10,8), com uma variação intra-avaliado com amplitude de A=10,1o, maior e 
menor ângulos de 22o e 3o, respectivamente. Foi verificada a média de M=28o (DP=3,5) para o 
ângulo lombar, com variação intra-avaliado com amplitude de 3,5o, maior ângulo de 6,6o e menor 
ângulo de 1,2o. A Análise de Regressão Linear apenas mostrou associação entre 2 tentativas da 
análise do ângulo torácico, com r=0,92 (F1,4=23,4; P<0,05). Por outro lado, houve forte associação 
entre as 3 tentativas analisadas para o ângulo lombar (r>0,97; F1,4>70,0; P<0,001). Assim, o 
ângulo lombar demonstrou menor variabilidade que o torácico. A maior variabilidade verificada no 
ângulo torácico foi explicada pela maior mobilidade das vértebras cervicais e torácicas. Foi 
sugerido grande controle da postura durante a avaliação para diminuir a variabilidade entre as 
tentativas e a utilização de maior número de tentativas para melhor representar o padrão da postura 
do avaliado. 
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O controle postural é um processo de reestabelecimento permanente da oscilação corporal para a 
manutenção do equilíbrio. Em algumas situações, esta oscilação postural poderia ser influenciada 
pela atividade física, pois o aumento da necessidade energética amplifica o funcionamento dos 
sistemas circulatórios, cardíacos e respiratórios envolvidos na contração muscular. Dentro deste 
escopo, foi analisado o efeito agudo de caminhar durante 30 minutos no controle postural de idosos 
e adultos jovens. Participaram 3 idosos com idade média de 61 anos (DP=1,0) e 4 adultos jovens 
com média de 25 anos (DP=3). Para análise cinética foi utilizado uma plataforma de força AMTI do 
modelo OR6-7-2000. Os participantes realizaram três tentativas no pré-teste na postura ereta 
ortostática durante 60 segundos na base bipodal. Em seguida, realizaram 30 minutos de caminhada 
em uma esteira ergométrica sendo controlada a frequência cardíaca dos participantes (60-65%) da 
frequência máxima e a percepção de esforço entre 11 a 13 na escala de Borg (15 pontos) que foram 
mensurados a cada 3 minutos da caminhada. Logo após a caminhada, os participantes realizaram o 
pós-teste (igual ao pré-teste). O teste de Wilcoxon não demonstrou diferença na velocidade média 
do COP médio-lateral entre o pré-teste (Mediana=10,66mm/s; Q$=9,07; Q%=10,98) e o pós-teste 
(Mediana=9,74mm/s; Q$=7,99; Q%=13,13) dos idosos (Z<0,01; P=1,00) e o pré-teste 
(Mediana=8,77mm/s; Q$=7,59; Q%=9,56) e o pós-teste  (Mediana=9,25mm/s; Q$=8,06; 
Q%=10,05) dos adultos jovens (Z=1,83; P=0,07). O teste de Mann-Whitney também não verificou 
diferença entre os idosos e adultos jovens no pré-teste (Z=-1,06; P=0,28) e pós-teste (Z<0,01; 
P=1,00). Tais resultados foram explicados pela capacidade de adaptação do sistema de controle, 
devido à estimulação física que a população de idosos possui no projeto em que participam. Desta 
forma, para caminhadas com intensidade até 65% da frequência cardíaca, quando os participantes já 
possuem um bom nível de condicionamento físico, o equilíbrio não é comprometido pelo exercício. 
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O envelhecimento é considerado um fenômeno complexo, visto que depende da inter-relação de 
fatores biopsicossociais, os quais sofrem alterações em momentos e velocidades diferentes. 
Envelhecer é um processo natural, gradual, irreversível e incontrolável de alterações de funções 
motoras, cognitivas e funcionais. Por se tratar de um processo gradual e que atinge todos os 
sistemas ao mesmo tempo, pressupõe que ocorra uma influência entre estas alterações, e que o fator 
cognitivo possa ser o percussor no aparecimento de outras alterações como o equilíbrio, a 
deambulação e na coordenação motora. Assim este estudo teve o objetivo de comparar o tempo de 
reação com a coordenação motora de idosos em diferentes níveis cognitivos. A amostra foi 
constituída por 50 mulheres, (média de idade = 69,0 anos, DP = 5,1), participante de um programa 
de atividade física na Universidade Estadual de Londrina. A coleta de dados foi realizada por meio 
da aplicação do Mini Exame do Estado Mental, o qual permitiu dividir o grupo de idosas em 3 
subgrupos: grupo com déficit cognitivo (abaixo do score 23), grupo duvidoso (score entre 24 e 26) e 
grupo normal (score acima de 27). Também foi aplicado o teste de coordenação com latas, e o teste 
de tempo de reação (Software Reaction Time, v.10, okazaki.webs.com). Os resultados obtidos não 
apresentaram normalidade, de acordo com os testes de Shapiro-Wilk e, portanto, foram analisados 
através do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis, os quais não revelaram diferença significativa 
para o teste de tempo de reação (p = 0,2899) e para o teste de coordenação motora (p = 0,8679) 
entre os três subgrupos de idosos avaliados. Assim concluímos que as alterações cognitivas 
apresentadas pelos indivíduos que passam pelo processo de envelhecimento, não apresentam 
correlação com as alterações motoras oriundas do mesmo processo. 
 
Palavras-Chave: Envelhecimento, Cognição, Tempo de Reação, Coordenação Motora, Mini 
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Nas últimas décadas a escalada vem despertando interesse e incorporando cada vez mais adeptos, 
principalmente depois do aparecimento de paredes artificiais. Esta prática cultural, oriunda da 
escalada tradicional em rocha, apresenta-se como alternativa da cultura corporal nas academias, 
shoppings, clubes, parques, escolas e universidades. A escalada vem se desenvolvendo, sobretudo, 
no ambiente universitário (exemplo: UNICAMP, UFSCAR, UNIMEP, UEM, entre outras 
instituições), por ser uma prática sociocultural, lúdica, motora, psíquica e física, que ainda pode ser 
objeto de formação e intervenção profissional. Partindo do problema de como é possível 
desenvolver a escalada como elemento conceitual, procedimental e atitudinal na formação de 
graduandos, é que na Universidade Estadual de Londrina (UEL) há dois anos e meio é 
implementado o Projeto de Extensão “Escalada no Centro de Educação Física e Esporte (CEFE): 
retomada de uma vivência lúdica”. Uma das ações extensionistas foi potencializar a formação 
inicial em Educação Física, compreendendo a escalada como uma cultura corporal a ser conhecida, 
sistematizada, experimentada e apreendida como saber e prática que podem ser transmitidos aos 
beneficiários dos serviços ofertados pelo profissional de Educação Física. O Projeto contou com a 
participação de quarenta e quatro estudantes do curso de Bacharelado em Educação Física da UEL. 
Os estudantes receberam conhecimentos tais como: conceituais – tipos de escalada (livre, big wall, 
boulder, esportiva, artificial), tipos de agarras/rochas, jogos lúdicos, princípios de treinamento, 
graus de via de escalada; procedimentais – top Rop, técnicas ascensão e descida, técnicas de 
segurança, manejo de equipamentos, técnicas de movimento (pegadas e pisadas); atitudinais – 
linguagens de escaladores, comportamentos no ato de executar segurança, respeito ao meio 
ambiente. Para tanto foram oportunizadas leituras/debates nas dependências da UEL e vivências em 
escalada no Centro de Treinamento em Escalada de Cambé-PR (CETEC) e na Pedreira do 
“Cafezal”, tendo escaladores experientes como parceiros das ações do Projeto. 
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A prática de atividade física é de fundamental importância para o desenvolvimento da aptidão física 
voltada à saúde de crianças e adolescentes. A natação para jovens com deficiência, além de 
promover a inclusão social, pode trazer vários benefícios para os praticantes. As propriedades da 
água promovem relaxamento, melhora da condição respiratória, força e amplitude de movimento. 
Além disso, é na água que seus corpos ficarão livres de próteses e órteses, em geral necessárias para 
a locomoção terrestre. O objetivo do projeto é oferecer a crianças e adolescentes com deficiência 
aulas de natação, numa perspectiva lúdica e inclusiva, de forma a aprimorar seu convívio social, 
além de promover melhora do sua aptidão física por meio do exercício realizado na água. As aulas, 
oferecidas desde fevereiro de 2009, ocorrem uma vez por semana e contam atualmente com 25 
crianças com idades entre os 3 e os 11 anos, com deficiência visual, motora, intelectual ou múltipla 
O projeto conta com a participação de graduandos dos cursos de Educação Física e Esporte da UEL, 
que atuam como estagiários e podem vivenciar de maneira prática a atuação junto a pessoas com 
deficiência. As avaliações dos alunos são feitas por meio de registros individuais, de acordo com as 
possibilidades de movimento de cada aluno e levam em conta a adaptação ao meio líquido, o 
controle respiratório, a propulsão independente e os nados propriamente ditos, além de aspectos 
relacionados ao convívio social entre as crianças. Pelo que pôde ser observado, todos as crianças 
apresentaram melhoras qualitativas na execução das habilidades no meio líquido, cada qual dentro 
de suas potencialidades diferenciadas. A maioria realiza algum tipo de propulsão independente, 
exceto aqueles com restrições motoras espástica de maior abrangência. Os pais relatam que as 
crianças demonstram grande prazer em frequentar as aulas de natação e que esta prática fez com 
que eles se tornassem mais independentes. As aulas de natação oferecidas no projeto Natação para 
Todos até o presente momento têm se mostrado de grande utilidade para a aquisição de habilidades 
motoras aquáticas, melhora da aptidão física e dos relacionamentos sociais das crianças com 
deficiência atendidas. 
 
Palavras-Chave: Natação, crianças com deficiência, projeto de extensão . 
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O teste de uma repetição máxima (1-RM) é tradicionalmente utilizado para estimar força máxima, 
porém pouco viável, devido ao fato de necessitar de 3 a 5 sessões para estabilização da carga. A 
familiarização com o exercício melhora o desempenho no teste, então acredita-se que a experiência 
em treinamento com pesos (TP) possa diminuir o número de sessões necessárias para estimativa de 
força. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi verificar a influência da experiência na estabilização 
da carga no teste de 1-RM no supino em mulheres jovens. Participaram 52 mulheres com idade 
entre 18 e 35 anos (60,7±12,2 kg), que não realizaram nenhuma atividade física sistematizada nos 
últimos seis meses, foram divididas em três grupos G1= iniciantes (1-6 meses, n=27), G2= 
intermediárias (7-12 meses, n=13) e G3= avançadas (13 a 24 meses, n=12). Foi realizado o teste de 
1-RM no exercício supino reto em quatro sessões com três tentativas cada, com intervalo de três a 
cinco minutos entre as tentativas e 48 a 72 horas entre as sessões, o aquecimento foi realizado com 
6 a 10 repetições com 50% da carga estimada para primeira tentativa. A ANOVA para medidas 
repetidas 3x4 foi utilizada para comparação dos grupos versus o tempo, para as diferenças 
apresentadas no momento inicial foi utilizada ANCOVA, e para localização das diferenças foi 
aplicado post hoc de Bonferroni. O nível de significância adotado foi P < 0,05. Foi utilizado o 
pacote estatístico Statistica versão 7.0. Nos resultados, foram encontradas diferenças entre os 
grupos e as sessões, sendo possível observar essas diferenças apenas entre as sessões, não ocorrendo 
interação entre tempo x grupo. Nos três grupos houve diferença da segunda, terceira e quarta sessão 
em relação à primeira (p<0,05) e somente no G1 foi encontrada diferença da quarta sessão para a 
segunda. Aparentemente podemos verificar que a estabilização da carga ocorreu no G2 e G3 a partir 
da segunda sessão, o que era esperado por se tratarem dos grupos mais experientes, já o grupo 
iniciante teve incremento de carga até a última sessão, confirmando a necessidade das quatro 
sessões para estabilização da carga para essa população. 
 
Palavras-Chave: Treinamento de força, Musculação, Teste de Força Máxima. 
 
E-mail para contato:  evelyncaroline@hotmail.com, ademaravelar@yahoo.com.br, 

alexsilvaribeiro@hotmail.com, quel_martins@hotmail.com, 
emcyrino@uel.br.  



 55 

  
ANAIS DA 1a SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE 

 
 

PERFIL DOS USÚARIOS DOS PROGRAMAS DE ATIVIDADE FÍSICA ATENDIDOS 
NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO NORTE DO PARANÁ 

1Geder Harami Harmi, 2Mathias Roberto Loch, 3Célia Regina Rodrigues Gil, 3Márcia Greguol 

1Especialista em saúde da família – Residência muiltiprofissional em Saúde da Família –  
Universidade Estadual de Londrina  

2Doutor – Universidade Estadual de Londrina 
3Doutora – Universidade Estadual de Londrina 

 

Conhecer o perfil dos usuários atendidos nos programas formais de atividade física pode ser de 
grande importância para a preposição de novas estratégias, bem como para a avaliação dos 
respectivos programas. Neste sentido, o objetivo do trabalho foi descrever o perfil dos usuários 
participantes dos programas de atividade física orientados pelos profissionais de educação física que 
atuam em quatro unidades básicas de saúde, no nórte do Paraná, no ano de 2010. Os dados foram 
levantados através do banco de informações dos profissionais da área de educação física, sendo esta 
composta de avaliação e anamnese. Fizeram parte da amostra 119 sujeitos com idade média de 
61,73 anos (DP= ±11,98). A maior parte dos sujeitos eram mulheres (n=110; 92,4%), apresentou 
sobrepeso ou obesidade (n=84; 75,66%), referiu possuir algum tipo de doença, (n=92; 77,31%) 
sendo a mais prevalente a hipertensão arterial (n=61; 51,3%). Com relação ao tempo de 
deslocamento até a unidade de saúde a maioria (n=87; 74,2%) informou gastar até 11 minutos. 
Através dos achados deste estudo podem-se observar que o perfil dos usuários investigados, se 
limita em grande parte à pessoas moradoras próximas às respecitivas UBS, mulheres e com algum 
tipo de doença. Para que pessoas com outras características sejam também beneficiadas pelas 
atividades, sugere-se que novas estratégias sejam propostas, em diferentes localidades nas áreas de 
arangência respeitando as ferramentas do território, haja vista inclusive que a prática regular de 
atividade física tem sido indicada para pessoas com diferentes idades e condições. 

 Palavras-chave: Promoção da Saúde; Atenção primária; Exercício Físico. 
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A história do homem é marcada entre luta de classes, e na sociedade atual, a capitalista, sendo uma 
luta entre a classe burguesa (dominante) e a classe proletária (dominada), no qual, a burguesia 
utiliza-se do “Estado” como uma forma para se manter no poder, de modo a condicionar a 
desenvolvimento político, social e intelectual. Isso acabada interferindo diretamente na educação, 
onde o ensino deixa de focar na formação de um ser social critico e passa a focar na formação de 
um homem especializado, voltado para a industria, de modo a atingir os interesses do capital. Sendo 
nesta nova sociedade que surge o parkour. Teve a sua origem em um subúrbio de Paris, em um 
bairro chamado Lisses, por volta de 1987, quando David Belle, na época com 14 anos, e 
SébastienFoucan , com 13 anos, se conhecem. O local onde se conheceram foi crucial para o 
formação desses esporte, pois, “sabe-se que este mantém afastados os trabalhadores dos grandes 
centros urbanos, por isso um cenário de exclusão, violência e sem nenhum tipo de apoio as políticas 
públicas de esporte e lazer.”(LORDÊLLO, 2011, p. 17) Nesse contexto o parkour surge como uma 
forma de lazer,afim de satisfazer as necessidades da Cultura Corporal. Para que o parkour 
torna-se popular seus praticantes começam a divulgar seus trabalhos na mídia através de vídeos na 
internet, participações em programas de televisão, filmes, comerciais, entre outros. Desta forma, na 
sociedade atual, fundamentada nas ideologias capitalistas, egoísta, consumista e competitiva onde o 
homem busca, através dos bem de consumo, preencher o vazio existencial, pois alógica do 
capitalismo nos diz: quanto mais temos mais somos felizes (dos SANTOS, 2011), ou seja, tudo 
acaba se tornando mercadoria e com o parkour não seria diferente.As indústrias capitalistas 
começam a explorar essa prática e passama venda-la com mercadoria, através da lógica de 
consumo, distribuem produtos no mercado destinadas a esta modalidade como roupas, tênis e 
acessórios, mesmo sabendo que para a praticada do parkour são necessário roupas leves e 
confortáveis que não atrapalhem a execução dos movimentos, sendo algumas vezes não necessário 
a utilização de calçados. 
!
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O envelhecimento humano é caracterizado como um processo de perda funcional progressiva, 
universal e irreversível do organismo. Dentre os fatores associados a este processo está o declínio 
da massa muscular e flexibilidade, influenciando na redução da capacidade em realizar as atividades 
da vida diária. Está pesquisa tem como objetivo analisar as possíveis associações entre a resistência 
aeróbica (RAR) e a força de membros inferiores (FMI) e flexibilidade (FLEX) de mulheres idosas 
fisicamente independentes. Participaram do estudo 80 mulheres idosas com 68,7 (± 4,9) anos, 
inscritas em um programa de exercícios físicos para idosos na Universidade Estadual de Londrina-
PR. Os dados foram coletados mediante peso e estatura para determinação do (IMC), pelo teste de 
Sentar e Levantar da Cadeira em 30 segundos (RIKLI; JONES, 1999) para a FMI, pelo teste de 
Sentar e Alcançar (LEMMINK et al, 2003) para a FLEX e pelo teste de caminhada de seis minutos 
(ATS, 1996) para a RAR.  Os dados foram analisados mediante o coeficiente de correlação de 
Pearson com índice de significância de 5%. As idosas participantes deste estudo possuem IMC de 
28,8 (±3,2) Kg/m2.   Em relação aos testes motores de FMI e FLEX a média foi de 11 repetições e 
24,4 cm respectivamente. Os resultados das correlações entre a RAR e as variáveis do estudo não 
foram significativos (p>0,05 para todas as variáveis), indicando que o melhor desempenho aeróbico 
não está associado ao IMC, a FMI e FLEX. Conclui-se que o desempenho na capacidade aeróbica 
não está associado ao desempenho da força de membros inferiores, flexibilidade e IMC de mulheres 
idosas fisicamente independentes. Esses resultados podem ter sido influenciados pela metodologia 
dos testes utilizados, que por serem de campo podem não apresentar sensibilidade suficiente para 
indicar associações entre as variáveis estudadas.  
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No processo de envelhecimento humano algumas funções sensoriais e motoras são afetadas, sendo 
que a perda parcial da visão e de força muscular podem gerar consequências para o desempenho 
motor, tais como a falta de destreza e força das mãos. Este estudo teve como objetivo verificar a 
associação entre coordenação motora e preensão palmar de idosas fisicamente independentes. 
Participaram do estudo 66 mulheres idosas com idade média de 70 (±5) anos, saudáveis e 
fisicamente independentes, inscritas em um programa de exercícios físicos da Universidade 
Estadual de Londrina. A coordenação motora fina foi avaliada pelo teste de coordenação da 
AAHPERD (OSNESS et al., 1990) e a força de preensão palmar mediante o dinamômetro manual 
JAMAR por Lemmink (2003). A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e 
como a distribuição não foi normal, as variáveis foram correlacionadas pelo coeficiente de 
correlação de Spearman. O índice de significância adotado foi de 5%. Os resultados indicaram que 
as idosas realizaram o teste de coordenação motora em 6,7 (5,9-7,8) segundos e a força de preensão 
palmar obteve uma mediana de 26 (22-30) kg. A correlação entre as duas variáveis não foi 
significativa (r=-109; p=0,380), demonstrando que não há uma associação direta entre coordenação 
motora e força preensão palmar para este grupo amostral avaliado. Concluímos que a força de 
preensão palmar não está relacionada à coordenação motora fina das mulheres idosas, indicando 
que a manutenção ou diminuição da força palmar parecem não interferir na coordenação motora 
fina dessa população.  
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As medidas antropométricas e os indicadores de desempenho motor são de grande contribuição na 
formação de atletas nas mais variadas modalidades esportivas. Dessa forma, a análise destes 
indicadores podem dar informações que são de grande interesse para treinadores, preparadores 
físicos e cientistas da área. O presente estudo teve como objetivo correlacionar as variáveis de 
antropométricas e de desempenho motor em tenistas juvenis. A amostra foi composta por 10 
tenistas juvenis, de ambos os sexos, com média de idade de 13,1 ± 1,19 anos, peso corporal de 52,1 
± 10,4Kg e estatura 1,62 ± 0,1 metros. Os testes realizados como indicadores de desempenho motor 
foram: agilidade, velocidade, saltos verticais e potência aeróbica, e a variável antropométrica % de 
gordura corporal foi obtida através da pletismografia por deslocamento de ar (BODPOD). A 
normalidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk e correlação de Pearson entre as 
variáveis avaliadas. Foi utilizado o SPSS 17.0. Houve correlação forte entre as variáveis: agilidade 
x velocidade (r = -0,896); agilidade x SJ (r = -0,795); agilidade x CMJ (r = -0,778); agilidade x SL 
(r = -0,719); agilidade x VO2 (r = -0,807); velocidade x SJ (r = -0,844); velocidade x CMJ (r = -
0,876); velocidade x SL (r = -0,784); velocidade x VO2 (r = -0,735); SJ x CMJ (r = 0,983); SJ x SL 
(r = 0,902); SJ x VO2 (r = 0,801); CMJ x SL (r = 0,888); CMJ x %GC (r = 0,713); CMJ x VO2 (r = 
0,808). E sabe-se que o VO2 está diretamente relacionado com quantidade de massa corporal do 
indivíduo, no entanto, no presente estudo a correlação entre o VO2 x %GC foi considerada 
moderada (r = -0,652). De acordo com os resultados apresentados, o tenista mais ágil, foi 
considerado o mais veloz, com maior potência de membros inferiores e maior capacidade aeróbia. 
Podendo afirmar também que quanto menor a %GC, maior é o consumo de oxigênio. Desta forma, 
os resultados do presente estudo podem servir de parâmetros para preparadores físicos de tenistas 
elaborem uma periodização específica para a modalidade. 
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A atividade física pode melhorar a saúde, capacidade funcional, qualidade de vida e a 
independência dos idosos, assim, deve-se levar em consideração a importância dessas atividades na 
vida desta população. O presente estudo objetivou diagnosticar o nível de atividade física em idosas 
por meio do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ). Participaram do estudo, 14 
mulheres divididas em dois grupos: até 69 anos (G1; n=7) com idade média de 66 anos (DP= 2) e 
acima de 69 anos (G2; n=7) com idade média de 72 anos (DP=2), todas participantes são 
integrantes do projeto de convivência do idoso, Terceira Geração, do bairro Jardim Sabará, 
Londrina, Paraná. No projeto, as idosas participam de duas horas semanais de exercícios de 
alongamento e ginástica geral, além de realizarem 3 horas semanais de atividades de bordado e 
dinâmica de interação social de grupo.  Foi utilizado o IPAQ forma curta que é um instrumento 
composto por sete questões abertas, que permitiu estimar o tempo semanal gasto (METs) na 
realização de atividades físicas de intensidade moderada à vigorosa, em diferentes contextos de vida 
(trabalho, tarefas domésticas, transporte e lazer) e o tempo gasto especificamente com a caminhada. 
O  questionário IPAQ foi aplicado individualmente na forma de entrevista por um experimentador 
experiente. Os resultados demonstraram que o grupo G1 apresentou uma média de escore de 6683 
METs (DP= 2827), e o grupo G2 média de escore de 4470 METs (DP=2100) demonstrando que os 
dois grupos de idosas apresentam um alto nível de atividade física. Portanto, os resultados 
indicaram a importância de idosos se inserirem em grupos que promovam a realização de atividades 
físicas e, consequentemente, proporcionem maior longevidade com qualidade de vida. Desta forma, 
foi concluído que o IPAQ pode ser um instrumento utilizado para avaliar o nível de atividade física 
de idosas, porém deve-se levar em conta a idade recomendada. 
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O questionário de Baecke tem sido amplamente utilizado como instrumento para a análise do nível 
de atividade física em idosos. Todavia, pouco tem sido discutido sobre as possíveis limitações que 
este instrumento possui. O objetivo do presente estudo foi analisar o questionário de Baecke como 
ferramenta para o diagnostico do nível de atividade física habitual de idosas. Participaram do estudo 
14 idosas com média de 69 anos (DP=4) do grupo de convivência de idosos, Terceira Geração, do 
bairro Jardim Sabará de Londrina, Paraná. As idosas participam de duas horas semanais de 
exercícios de alongamento e ginástica geral e mais 3 horas semanais de atividades de bordado e 
dinâmica de interação social de grupo.  Foi aplicado o questionário de Baecke de atividade física 
habitual modificado (VOORRIPS et al., 1991) composto por três categorias: atividades de casa (10 
questões de múltiplas escolha), atividades esportivas e atividades de lazer (questões abertas que são 
analisadas de acordo com a intensidade, tempo, proporção de cada atividade e calculados por meio 
da tabela de código). O questionário foi aplicado em forma de entrevista individual. Os resultados 
demonstraram uma média de 6 (DP=3) no escore total do nível de atividade física habitual das 
idosas. Os resultados separados por categoria apresentam média 2 escores (DP=0,3) para atividades 
de casa, média de 3 escores (DP=3) para atividades esportivas e média de 1,5 escores (DP=1,2) para 
atividades de lazer. Portanto, os resultados demonstraram uma alta variabilidade nas categorias 
esportivas e de lazer, que podem ter ocorrido devido às características das questões abertas, uma 
vez que, os mesmos exercícios físicos seriam proporcionados para todas as idosas analisadas, com 
exceção apenas das suas atividades de casa. Desta forma, apesar do grande uso deste instrumento 
em pesquisas com idosos, o questionário de Baecke modificado não pareceu ser um instrumento 
adequado, pois possui imprecisão nas respostas, depende essencialmente do uso da memória e não 
fornece um escore normativo para caracterizar os idosos em sedentários ou ativos. 
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Níveis desejáveis de flexibilidade podem auxiliar na prevenção e tratamento de importantes 
disfunções osteo-mio-articulares, como por exemplo problemas de postura, articulação e lesões 
músculo-esqueléticas, que tendem a causar dor e desconforto consideráveis. Sendo assim, o 
objetivo da pesquisa foi analisar o desempenho no teste-de-sentar e alcançar, como indicador de 
flexibilidade, em escolares de sete a 10 anos, de ambos os sexos, de escolas públicas e privadas de 
Cascavel, PR, Brasil, de acordo com uma avaliação referenciada por critérios de saúde. Fizeram 
parte do estudo, 1023 escolares, sendo 777 de escolas públicas (415 meninos e 362 meninas) e 246 
de escolas privadas (116 meninos e 130 meninas). Os avaliados foram submetidos a medidas 
antropométricas para caracterização geral da amostra (massa corporal e estatura) e a realização do 
teste motor sentar-e-alcançar (indicador de flexibilidade). Os critérios utilizados para avaliação da 
aptidão física relacionada à saúde foram estabelecidos pela American Alliance for Health, Physical 
Education and Recreation - AAPHERD (1988). Para as comparações entre as proporções de 
escolares que atenderam aos critérios de saúde foi aplicado o teste &2 e exato de Fisher (p<0,05). A 
prevalência de escolares que atenderam aos pontos de corte estabelecidos para a flexibilidade foi de 
65% (64 vs. 66%) dos avaliados em escolas públicas e privadas respectivamente. Os resultados 
demonstraram semelhança entre as idades, sexos e em ambas as categorias de escola. Vale destacar 
o fato de que em nenhuma das faixas etárias menos do que 64% dos meninos e 60% das meninas 
deixaram de alcançar aos pontos de corte estabelecidos. A maioria das crianças investigadas (65%) 
atenderam os critérios estabelecidos para o componente da aptidão física relacionada à saúde 
flexibilidade, independente do sexo, idade e da categoria de escola. 
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O inibidor direto da renina (IDR) é uma proposta recente de tratamento da hipertensão arterial, 
atuando no bloqueio inicial do sistema renina angiotensina. Sabe-se, também que o treinamento 
físico aeróbio auxilia na redução da pressão arterial de repouso. A relação do sistema renina 
angiotensina com o exercício físico é pouco conhecida, e, além disso, não existem estudos que 
investigaram os efeitos do treinamento físico associado ao tratamento com IDR. O objetivo do 
estudo foi verificar o efeito do tratamento com IDR e do treinamento físico nas variáveis 
hemodinâmicas e morfológicas de ratos Wistar. Vinte ratos foram separados em quatro grupos: 
hipertenso sedentário (HS), hipertenso treinado (HT), hipertenso sedentário tratado com IDR 
(HS_IDR) e hipertenso treinado tratado com IDR (HT_IDR). A hipertensão arterial foi induzida por 
L-NAME (20 mg.kg-1.dia-1 i.p). Os grupos tratados com IDR receberam 10 mg.kg-1.dia-1 (i.p) de 
alisquireno. Foi realizada natação, no período da manhã, com duração de até 60 min, cinco vezes 
por semana, durante quatro semanas. Após as quatro semanas de tratamento e/ou treinamento, foi 
realizada a canulação da artéria femoral para o registro direto das variáveis hemodinâmicas. Os 
animais foram sacrificados, o coração retirado e realizado os procedimentos histológicos de rotina 
para coloração em HE. A comparação entre as médias foi feita através da análise de variância e a 
análise morfológica (edema e neutrófilos) pelo teste do Qui-quadrado, adotando P<0,05. O grupo 
HS, apresentou mais áreas de edema e neutrófilos, comparado aos grupos HT, HS_IDR e HT_IDR. 
Houve redução apenas no grupo HT para os valores de PAD (99,7±3,7 mmHg), PAM (121,1±1,3 
mmHg) e FC (326±8,5 bpm) comparado ao HS (PAD: 111,2±3,1 mmHg – PAM: 136,4±5,0 mmHg 
– FC: 353,9±3,2 bpm). Os resultados sugerem que o treinamento e o IDR reduziram as áreas de 
inflamação aguda do miocárdio, no entanto, reduções adicionais não foram observadas quando o 
tratamento foi associado ao treinamento. O treinamento reduziu os valores de PAD, PAM e FC, 
porém o mesmo não foi observado no tratamento com IDR.  
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Os componentes da composição corporal dos atletas são dados que podem embasar os treinadores, 
preparadores físicos e fisiologistas do exercício com importantes informações quanto à qualidade de 
peso, e também as variações desses dados no decorrer de uma periodização de treinamento, ou até 
mesmo durante toda a vida do individuo. Apesar da dificuldade na definição de agilidade considera-
se uma habilidade de extrema importância nas modalidades coletivas, em que há a necessidade de 
mudar de direção rapidamente e corretamente.  O objetivo do presente estudo foi verificar se há 
influência das variáveis antropométricas na agilidade de atletas de futsal masculino.  A amostra foi 
composta por 22 atletas de futsal do sexo masculino, com média de idade de 17,23 ± 0,69 anos que 
competem em nível estadual. A análise estatística foi realizada com medidas de tendências centrais 
(média e desvio padrão), Shapiro-Wilk para normalidade dos dados, e para a análise da correlação 
foi utilizado o teste de Pearson, adotando nível de significância p<0,05. Foi utilizado o pacote 
estatístico SPSS 18.0.  Foi encontrada uma correlação baixa entre as variáveis antropométricas e a 
agilidade. Podendo considerar que nesse estudo, e para essa faixa etária (17,23 ± 0,69 anos), a 
composição corporal não influenciou no resultado do teste de agilidade. 
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O futsal feminino vive seu melhor momento histórico, com competições no âmbito nacional e 
internacional, mas pouco se sabe acerca do comportamento técnico-tático empregado pelas equipes 
nas distintas fases do jogo. O objetivo deste estudo foi descrever e analisar o comportamento da 
defesa diante do contra-ataque. Para tanto, procurou-se identificar os tipos de ações empregadas e 
apontar sua frequência. Trata-se de um estudo descritivo observacional de delineamento transversal. 
Foram analisadas 126 (25,2±5,72) ações, retiradas de cinco jogos entre as equipes mais bem 
classificadas da 18º Taça Brasil de Clubes – 2009. Foram adotados procedimentos de estatísticas 
descritivas (média e desvio padrão) e determinados valores de frequência absoluta (F) e relativa 
(%). Foram encontrados cinco comportamentos da defesa de contra-ataque: temporização, retorno 
defensivo total, retorno defensivo parcial, ataque à bola e perseguição. Verificou-se que a 
temporização foi o comportamento mais frequente 66,67%, considerando sua ocorrência isolada e 
acompanhada com outras ações. Da mesma maneira, tanto isoladas como associadas a outros 
comportamentos as ações se apresentaram da seguinte maneira: a perseguição foi evidenciada como 
o segundo comportamento mais frequente, aparecendo em 33,31% das ações, em seguida destaca-se 
o retorno parcial presente em 30,16% das ações, seguido do retorno total em 22,22% dos 
comportamentos, e por fim o ataque à bola presente em 21,43% do total de ações. Concluiu-se que 
o comportamento da defesa de contra-ataque observado não segue um padrão, sendo até mesmo, em 
alguns casos, antagônico. Isso pode ser ratificado, por exemplo, quando se verifica que defesa 
emprega para a mesma situação ora a temporização, que exige o afastamento de quem tem a posse 
da bola, ora o ataque à bola, que sugere o enfrentamento de quem tem a posse da bola; ora o retorno 
defensivo sem a perseguição, ora com a perseguição.   
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O esporte atual exige um controle específico a fim de obter dados referentes ao estado físico dos 
atletas. Uma das variáveis bem definidas para o melhor desempenho esportivo está relacionada à 
quantidade de gordura corporal e a capacidade cardiorrespiratória. Sabe-se que o metabolismo 
predominante para atividades de resistência é o sistema aeróbio, sendo a gordura o principal 
substrato utilizado como fonte de energia, o que contribui para a manutenção do seu baixo valor 
corporal. Dessa maneira, o objetivo do presente estudo foi correlacionar os resultados de VO2 
máximo com a variável de gordura corporal em 62 atletas jovens praticantes de modalidades 
coletivas e individuais pertencentes ao programa estadual de seleção de talentos TOP 2016. O teste 
de ergoespirometria foi realizado em esteira rolante utilizando o aparelho K4 b2 da marca Cosmed, 
onde o protocolo se deu através do incremento de carga a cada minuto com velocidade inicial de 8 
km/h. Para a análise da porcentagem de gordura, os atletas foram submetidos à avaliação de 
pletismografia realizada no Bod Pod. Na análise estatística utilizou-se o teste Ró de Spearman para 
analisar a intensidade da relação entre as variáveis. Os resultados demonstraram uma correlação 
moderada entre os resultados obtidos para a variável quantidade de gordura e VO2 máximo, 
demonstrando que para o melhor rendimento em atividades de resistência, a baixa quantidade de 
gordura corporal é determinante. Isso se justifica pelo metabolismo predominante neste tipo de 
atividade que utiliza a gordura como fonte de energia, estabelecendo sua baixa quantidade corporal. 
Assim, essas variáveis tornam-se significantes para a análise do estado físico dos atletas que auxilia 
no processo de treinamento, procurando obter a melhor performance dos mesmos. Sugere-se que 
novos estudos sejam realizados utilizando das mesmas variáveis, a fim de se obter melhores 
informações no processo de avaliação de atletas.   
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Muitas mudanças na educação nacional ocorreram após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) em 1996. As reformas educacionais da última década em nosso país 
acontecem especialmente com o objetivo de adequar o sistema educacional ao processo produtivo. 
Procuramos neste estudo identificar algumas das políticas educacionais voltadas à formação dos 
professores, destacando o Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná – 
PDE/PR, programa este que se tornou política de Estado em 2010. Através de uma pesquisa do tipo 
exploratória, para que possamos aprofundar nosso conhecimento sobre o tema, utilizando fontes de 
caráter documental e bibliográfico. Através desta pesquisa conseguimos iniciar um debate acerca 
das políticas educacionais e também identificar algumas destinadas à formação de professores. 
Apesar de a LBD ser a principal lei que rege a educação nacional, também encontramos durante 
nossa pesquisa outras publicações oficiais que estão destinadas a formação do profissional de 
educação. É notável a fragmentação da formação inicial juntamente com o crescimento significativo 
de cursos de licenciatura nos últimos anos, mas também não cabe a nós afirmar que todos os 
estudantes de licenciatura passam por uma má formação durante a graduação. Ainda assim, muitos 
são os cursos que visam a capacitação de professores, incluímos nesta categoria a formação 
continuada desenvolvida em nosso estado. Acreditamos assim que políticas que incentivem a 
renovação e a qualidade de conhecimento aos professores que já lecionam há anos, como o 
PDE/PR, são salutares à qualificação da educação nacional. E que iniciativas assim devem estar 
presentes não só na formação de professores da rede estadual, e sim de todo o sistema educacional 
brasileiro. 
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2 Graduanda do Curso Educação Física Licenciatura, Bolsista IC/UEL –  

Universidade Estadual de Londrina 
#Graduanda do Curso Educação Física Licenciatura, Bolsista PIBID –  

Universidade Estadual de Londrina 
4Graduanda do Curso de Esporte – Universidade Estadual de Londrina 

5Graduando do Curso Educação Física Licenciatura – Universidade Estadual de Londrina 

Nas ultimas décadas o voleibol brasileiro vem conquistando vitórias e colecionando medalhas, 
sendo colocado como segunda modalidade esportiva mais popular da nação. Consequentemente 
grande parte desses praticantes tem sido crianças e jovens, o que nos remete a uma preocupação 
quando se refere à formação através do esporte. A iniciação dessa modalidade ocorre entre as idades 
de 12 e 13 anos dado as exigências do jogo. A prática do voleibol para idades inferiores se torna 
inadequado pelas demandas motoras. Nesse sentido, percebe-se a necessidade de um método que 
possa atender as condições motoras para essa faixa etária. Sendo assim, o presente projeto de 
pesquisa em ensino tem como o objetivo a elaboração de um caderno didático com uma proposta 
metodológica para o processo de ensino-aprendizagem do Mini-Voleibol, no qual proporcione o 
desenvolvimento motor, cognitivo e social. O projeto é realizado mediante a consulta e 
levantamento bibliográfico de periódicos, livros, sites específicos da área, além da colaboração de 
professores da sub-área de voleibol da Universidade Estadual de Londrina dos cursos de Educação 
Física e Esporte. Este conteúdo é proposto como iniciação esportiva para a faixa etária de 8 a 12 
anos de idade. Para tanto, realizou-se um levantamento de material bibliográfico, referente aos 
aspectos constituintes do desenvolvimento da modalidade dessa faixa etária, dando suporte teórico 
para a construção da proposta metodológica de ensino e aprendizagem do Mini voleibol, bem como 
alguns métodos de ensino mais adequados para a aprendizagem. Espera-se que a realização e 
disseminação desse projeto contribua para o desenvolvimento da modalidade esportiva voleibol, 
referente aos contextos escolares e aos clubes que atuam com a modalidade. 
 
Palavras-Chave: Ensino e Aprendizagem, Mini-voleibol, Esporte. 
 
Email para contato:  rocha@uel.br,  tatiane.silva.pacifico@hotmail.com,  

Karen_cvs_15@hotmail.com, lucelia.almeida92@yahoo.com.br.  
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CULTURA, CORPO  E APRENDIZAGEM: POR  UMA SENSIBILIDADE  
CULTURAL  NA AÇÃO PEDAGÓGICA EDUCATIVA 

 
Marlene Vitória Biscaro 

 
Docente da Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco 

e Técnico Pedagógico do NRE – Cornélio Procópio 
!

[...] a história e a cultura significam nossos corpos (Tiiriba, 2001, p. 01) 
 

Este trabalho tem por objetivo, apresentar algumas considerações sobre a cultura e o corpo  
relacionados à sensibilidade no ato de ensinar. A partir  do corpo, investir na formação da 
sensibilidade de qualquer natureza humana, a fim de propiciar  ações que desencadeiam a tomada 
de consciência, pois, “ Pensar é experimentar”, Foucault (1971), com coragem de acreditar em 
nossas próprias percepções, sentimentos, sinais e imagens. “Olhe para mim e me veja por dentro. 
Me ouça e tente me entender” Friedmann (2003). W+(--#$)#4)6-#4&+,)+)>(-#,%@)9-6+(-D"-(+)+
C"#0F&+-#4(-+*-#*%=%<%,),-+*&$%)<+-+-?%$%N#$%)+#)+)0F&+-,"$)4%/)2+D"-++>-(6%4)++$&6>(--#,-(+-+
)>(&?"#,)(+ )$-($)+ ,)*+ *-#*)0O-*:+W+ $&(>&+ I+ &+ -*>)0&+,-+ $&#*4("0F&+ *%6=e<%$)+ -+ $"<4"()<+ + )+
>)(4%(+,)+(-<)0F&+,&+*-(+7"6)#&+6-,%),)+>&(+&"4(&:+Compreender que a aprendizagem é uma 
prática de intervenção social, que os saberes emergem de leituras das expressões corporais. O 
trabalho é de natureza qualitativa, com análise  da prática pedagógica educativa como um  sinal 
cultural cristalizado em todas as experiências que envolvem o corpo, na busca de incutir vínculos 
com a natureza, com o outro e consigo mesmo, associando  a beleza da sensibilidade como ação 
educacional. W+ -*4",&+ -/%,-#$%&"+ + &+ + -#4(-<)0)6-#4&+ -#4(-+ + $&(>&2+ $&#4-J4&+ $"<4"()<+ -+
6-,%)4&(2+ &=C-4%/)#,&+ U+ )>(-#,%@)9-6:+ Conclui-se que a cultura e o corpo são elementos 
fundantes  para a aprendizagem e ao Professor não basta saber as teorias  especificas dos conteúdos  
programáticos que sua disciplina requer, é preciso ter um olhar, um  ouvir, uma entonação e um 
toque  humanizador, a sensibilização  pode dar um sentido a relação pedagógica entre a prática 
educativa do Professor e a aprendizagem do aluno. 
 
Palavras-chave: Sensibilidade, Ação Pedagógica Educativa, Aprendizagem. 
 
 
E-mail para contato: mavibijogos@gmail.com. 
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ANÁLISE DE UM MACROCICLO DE TREINAMENTO DA SELEÇÃO BRASILEIRA 
JUVENIL DE VOLEIBOL DE 2007. 
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4Gustavo Damasceno Moreira, 5Luiz Cláudio Reeberg Stanganeli 

 
1Graduando do curso de Bacharelado de Esporte – Bolsista de Iniciação Científica –  
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2Graduando do curso de Bacharelado de Esporte – Bolsista de Iniciação Científica –  

Universidade Estadual de Londrina 
3Graduanda do curso de Bacharelado de Esporte – Bolsista de Iniciação Científica –  

Universidade Estadual de Londrina 
4 Graduando do curso de Bacharelado de Esporte – Universidade Estadual de Londrina 
5Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq – Universidade Estadual de Londrina 

 
 
O objetivo do presente estudo foi mapear a periodização de um macrociclo de preparação da 
seleção brasileira de vôlei juvenil masculina de 2007, que resultou no título mundial. A análise foi 
feita a partir de um manual cedido pela Confederação Brasileira de Voleibol, no qual constavam 
150 sessões de treino do macrociclo, que foram subdivididos em 2 blocos de 75 sessões cada um. O 
primeiro bloco teve duração de 21 semanas, e o segundo 7 semanas. Os blocos foram divididos 
pelas atividades realizadas. No manual constava, em minutos, o tempo dedicado ao treinamento 
técnico-tático, treino com pesos, condicionamento físico, jogos e também o tempo total de treino, 
além das capacidades: resistência, saltos, capacidade anaeróbia, flexibilidade e coordenação. Foram 
computados também os treinos regenerativos (sauna, hidroterapia e recreativo), treinos para 
correção postural e avaliação física, somando um total de 15.815 minutos. No primeiro bloco 59,5% 
do tempo total de treinamento foi dedicado aos treinos técnico-táticos, 20,1 % ao treinamento com 
pesos, 6,6% ao condicionamento físico e somente 13,9 % aos jogos. Já no segundo bloco, foram 
realizados 1.750 minutos de jogos, totalizando 25,1% do tempo total de treinamento, que podem ser 
justificados pela proximidade ao período competitivo. Do restante do tempo de treinamento foram 
dedicados 57,7% ao treino técnico-tático, 14,6% ao treinamento com pesos e 2,4% ao 
condicionamento físico.  Foi possível observar que tanto no primeiro quanto no segundo bloco foi 
dedicado maior tempo ao treinamento técnico-tático, já que este macrociclo era caracterizado por 
uma preparação para o campeonato mundial. No primeiro bloco foi dada maior relevância ao 
treinamento com pesos e foi realizado um menor percentual de jogos. Já no segundo bloco houve 
maior tempo dedicado aos jogos – treino e amistosos – e menor tempo de treinamento com pesos. 
No segundo bloco ainda foi dada menor ênfase ao condicionamento físico em relação ao primeiro 
bloco, podendo esta característica ser explicada pelo aumento no número de jogos desta fase do 
treinamento.  
 
"#$#%&#'(9*#%+,+g&<-%=&<2+Q)$(&$%$<&2+5)6>-&#)4&+Q"#,%)<:++

E-mail para contato:   mauricioramos90@gmail.com, v.carvalho@live.com, 
eloisewalmeida@gmail.com.  
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PRIMEIRAS NOTAS SOBRE A HISTÓRIA DO TÊNIS EM LONDRINA 
 

1Michel Pompolini Paiva; 2Tony Honorato 
 

1 Graduando de Bacharelado em Educação Física – Centro de Memória, Informação e Documentação  sobre Educação 
Física, Esporte e Lazer/ CEMIDEFEL – Universidade Estadual de Londrina  

2 Prof. Dr. Orientador  – Centro de Memória, Informação e Documentação  sobre Educação Física, Esporte e Lazer/ 
CEMIDEFEL – Departamento de Educação Física –  

Universidade Estadual de Londrina 
 
 
O tênis chega ao Brasil no fim do século XIX e inicio século XX trazido pelos ingleses. Está 
modalidade contemporânea é marcada por costumes que a torna um jogo praticado principalmente 
por pessoas de maior poder aquisitivo. O Rio de Janeiro foi à primeira cidade a receber o tênis no 
Brasil, além disto, este se espalha por outras cidades exercendo diferentes manifestações que se 
devem a cultura e ao processo de colonização de uma cidade. Levando em consideração os poucos 
estudos históricos sobre o tênis e a preservação da memória de uma cidade, este estudo tem como 
objetivo interpretar de que forma esta modalidade esteve presente na vida dos londrinenses e na 
constituição da cidade de Londrina, por ora, apresentamos as primeiras notas sobre. A metodologia 
que está sendo utilizada é a história oral temática (FREITAS, 2002; MEIHY & HOLANDA, 2007; 
THOMPSOM, 1992) a partir da técnica de entrevistas semi-estruturadas. Pretende-se através da 
história oral, dar voz a pessoas esquecidas que por meio de suas lembranças possam ampliar o 
conjunto de informações a ser analisado para uma compreensão do tema proposto. Os entrevistados 
são praticantes de tênis da década de 50 a 70 e as questões abordadas versam sobre a história do 
tênis londrinense. Em andamento ainda, este projeto se insere no projeto de pesquisa “História do 
Esporte e do Lazer em Londrina”, e coletou uma entrevista que já conta com elementos para serem 
analisados e discutidos, tais como: clubes, competições, amadorismo, grupos de praticantes e 
organização do esporte tênis. 
 
Palavras-Chave: Tênis, Esporte, História oral, Londrina. 
 
E-mail para contato: michelguga@hotmail.com, tony@uel.br. 
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ANÁLISE ENTRE GÊNEROS DAS TENDÊNCIAS COMPETITIVAS EM JOVENS 
ATLETAS DE DIFERENTES MODALIDADES ESPORTIVAS 

 

1Oriane de S. P. Martins dos Santos, 1Leonardo Araujo do Nascimento, 2Lidyane Ferreira Zambrin, 
1Loani Landin Istchuk, 1Lucélia Batista de Almeida,3Helio Serassuelo Junior 
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3 Professor Doutor do Departamento de Esporte – Centro de Educação Física e Esporte –  
Universidade Estadual de Londrina 

 
 
A relação de gênero ainda é uma temática cercada por dúvidas e controvérsias, no esporte é 
necessário conhecer as características de competitividade que são criadas por esses grupos, a fim de 
ajustar mecanismo para obterem-se bons resultados. O objetivo do estudo foi à análise entre gêneros 
das tendências competitivas de jovens atletas de diferentes modalidades esportivas (atletismo, 
basquetebol, handebol, natação, voleibol). Participaram do estudo 716 atletas de ambos os sexos, 
(410 masculino) e (306 feminino), participantes de competições em nível regional, nacional e 
internacional. O sistema de análise tridimensional de identificação comportamental denominado 
“ACS – 2” foi utilizado para fornecer dados sobre as tendências competitivas, a saber: competir, 
vencer e estabelecer metas. O teste de Shapiro Wilk foi utilizado para verificar a normalidade dos 
dados. Uma vez prevalecendo à normalidade dos dados o teste T de Student foi utilizado para 
comparação entre gênero. As comparações das variáveis qualitativas (tendências competitivas) 
entre gêneros foram realizadas através de análise de variância (ANOVA) seguida pelo teste post hoc 
de Scheffé. O nível de significância adotado foi p<0,05.  Os resultados obtidos não apontaram para 
diferenças estatisticamente significativas ao analisar os atletas na questão gênero. Quanto às 
tendências competitivas nota-se uma maior predominância na percepção da orientação competitiva 
voltada ao estabelecimento de metas TQ3, que equivale à percepção da busca de resultados futuros, 
seguida da tendência em vencer e competir. Sendo assim, os resultados demonstram que não houve 
diferenças nos gêneros e que os atletas avaliados nesse estudo manifestaram uma maior tendência a 
metas posteriores. 
 
Palavras chave: Tendência Competitiva, Jovens Atletas, Modalidade Esportiva, Gênero.  
 
E-mail para contato:  orisms@hotmail.com, leoan10@hotmail.com,  

lidy_zambrin@hotmail.com, loaniistchuk@hotmail.com, 
lucelia.almeida92@yahoo.com.br, heliojr@onda.com.br. 
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PREVALÊNCIA DE INSATISFAÇÃO COM A IMAGEM CORPORAL EM ESTUDANTES 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA  
DE ENSINO SUPERIOR DE PARANAVAÍ- PR 

 

1Osmar Manoel Rocha Júnior, 2Eliane Josefa Barbosa Dos Reis,  
3Raul Dornelles Rodrigues, 4Rogers Figueiredo Claro, 

 
1Acadêmico do 4° ano de Educação Física - UNESPAR/FAFIPA 

 2Professora Ms. Departamento de Educação Física - UNESPAR/FAFIPA 
3Acadêmico do 4° ano de Educação Física - UNESPAR/FAFIPA 
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Palavras-Chave: Imagem corporal, insatisfação corporal, Educação Física  
 
E-mail para contato:  osmarrocha13@hotmail.com, elianejbr@hotmail.com,  
 Raul_dornelles@hotmail.com, Rogers_fc@hotmail.com. 
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RELAÇÃO ENTRE O ESCORE DE AVALIAÇÃO MOTORA E O ÍNDICE DE 
PLANEJAMENTO DA AÇÃO EM UMA TAREFA MANIPULATIVA 
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O objetivo desse estudo foi correlacionar os escores da avaliação motora com o índice de 
planejamento de uma ação manipulativa. Participaram do estudo 20 crianças, sendo 13 meninas e 7 
meninos (7,53±0,44 anos) que frequentavam o 3º ano do ensino fundamental no Colégio Aplicação 
do campus - UEL. O desenvolvimento motor das crianças foi avaliado por meio do Movement 
Assessment Battery for Children – MABC-2 (HENDERSON; SUGDEN; BARNETT, 2007). Após a 
avaliação motora, as crianças foram submetidas a uma tarefa de planejamento da ação realizando 
uma tarefa manipulativa, que consistiu em apreender e transportar uma barra cilíndrica (20cm 
comprimento X 1,70cm diâmetro) posicionada horizontalmente sobre um suporte de madeira (5cm 
altura). As barras tiveram sua extremidade direita colorida de branco e a esquerda de preto. Na 
lateral direita do suporte foi posicionado um cubo (5cm3) vermelho e na esquerda um cubo azul, os 
quais possuíam um orifício de 2,4cm de diâmetro que permitiu a inserção das extremidades da 
barra. As crianças foram orientadas pelo experimentador a apreender a barra e inseri-la em um dos 
cubos laterais. O índice de planejamento utilizado no estudo foi o estado de conforto ao final da 
tarefa com a inserção da barra em um dos cubos laterais. As crianças realizaram 3 blocos de 4 
tentativas com as seguintes possibilidades de inserção: preto no vermelho, preto no azul, branco no 
vermelho e branco no azul. Foi utilizado o coeficiente de correlação Point Biserial rpb para 
identificar a relação entre a variável contínua (escore da avaliação) e a nominal (conforto na tarefa). 
No resultado da avaliação motora as crianças foram classificadas, em mediana, no percentil 56,5 
(34-75). Quanto ao planejamento da ação, as crianças demonstraram conforto ao final em 80% das 
tentativas, demonstrando desconforto em apenas 20%. Na análise de correlação, o teste estatístico 
apontou que os dados da avaliação motora não apresentaram correlação com o planejamento da 
ação (r=-0,24; P>0,05). Assim, podemos concluir que os resultados obtidos na avaliação motora 
não apresentam relação com a capacidade de planejamento da ação das crianças, quanto ao efeito do 
estado de conforto ao final. 
 
Palavras-Chave: MABC-2, Desenvolvimento motor, Avaliação motora, Planejamento da Ação.  
 
E-mail para contato:  rafaariana@hotmail.com, alenise.duarte@hotmail.com, 

macfire@gmail.com, flbpipoca@hotmail.com, inara@uel.br, 
josi_medina@hotmail.com. 
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A obesidade é definida como uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo em excesso de 
gordura corporal, e é tida como um importante problema de saúde pública e considerada uma 
epidemia global. É fato que a obesidade trás prejuízos à saúde, como: problemas cardiovasculares, 
diabetes mellitus tipo 2, hipertensão, osteoartrite e alguns tipos de câncer. Pode vir a ser 
desenvolvida por suscetibilidade genética, sexo, idade, dieta alimentar e estilo de vida. Diante desse 
estado alarmante que preocupa a sociedade, o presente estudo teve como objetivo verificar a 
prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares do ensino médio de um Colégio Estadual do 
município de Nova Londrina-PR. Esta pesquisa de caráter descritivo e quantitativo tem como 
população aproximadamente 650 adolescentes regularmente matriculados no ensino médio. 
Participaram da amostra 94 alunos regularmente matriculados no 1º Ano do Ensino Médio, sendo 
47 do gênero masculino e 47 do gênero feminino, com faixa etária média de 15 anos. Neste estudo, 
foi verificado o Índice de Massa Corporal (IMC), para isso foi utilizado uma balança e um 
estadiômetro para mensurar o peso e altura dos alunos. Para a análise dos dados utilizou-se a 
estatística descritiva: percentual, média e desvio padrão. Para classificar o IMC utilizou-se o 
protocolo de Conte e Monteiro (2006).  Será considerado como riscos à saúde na análise apenas os 
estados de Sobrepeso e Obesidade. Os resultados apontaram que 19,1% dos alunos foram 
classificados com sobrepeso e 5,3% como obesos. Ao se analisar em grupos por gênero percebeu-
se, respectivamente, meninas e meninos classificados com sobrepeso 23,4% e 14,9%, e com 
obesidade 4,2% e 6,4%. Pode-se considerar que as meninas obtiveram índices maiores que os 
meninos nas variáveis de IMC com média de 22,0 ± 3,94, já os meninos tiveram índices de 
21,4 ± 3,92. Estes dados remetem a importância de detectar alterações na composição corporal o 
mais cedo possível, por permitir uma intervenção precoce por meio do exercício físico, pelo fato do 
mesmo combater os efeitos nocivos da obesidade, associado a alterações no estilo de vida. 
 
Palavras-chave: Sobrepeso, Obesidade, Escolares. 
 
E-mail para contato: raul_dornelles@hotmail.com, mcidafo@uol.com.br,  
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ANÁLISE DOS EFEITOS DA MASSAGEM TERAPÊUTICA RELAXANTE NA 
VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM ATLETAS PRATICANTES DE 

TAEKWONDO 
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O relaxamento muscular conquistado com a massagem tem um efeito indireto sobre o sistema 
nervoso autônomo e, em particular, sobre a divisão parassimpática desse sistema, sendo que o 
relaxamento muscular consequentemente levará à diminuição da frequência cardíaca. A 
recuperação pós-exercício consiste em restaurar os sistemas do corpo a sua condição basal, 
proporcionando equilíbrio e prevenindo a instalação de lesões e, nesse sentido, torna-se aspecto 
importante de todo programa de condicionamento físico, em quaisquer níveis de desempenho, mas, 
sobretudo nos mais. Este estudo objetivou verificar se a massagem desportiva realizada com a 
técnica de massagem terapêutica relaxante promoveria a recuperação autonômica completa dos 
atletas de taekwondo após um esforço de alta intensidade, medida de forma indireta pela 
variabilidade da frequência cardíaca. Seis atletas de alto nível da equipe brasileira de taekwondo 
(24±2,3 anos; IMC de 21,4±2,8), de ambos os sexos, assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido. Foi realizado o teste de RSA (repeated sprint ability) com cada atleta individualmente, 
e logo em seguida receberam a massagem por 25 minutos em decúbito dorsal e ventral. A média e 
desvio padrão do melhor tempo de sprint dos atletas foi 7,91±0,41 segundos. Os resultados obtidos 
do RMSSD (raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre intervalos RR normais 
adjacentes, em um intervalo de tempo, expresso em milissegundos) avaliado antes do teste e durante 
os 25 minutos de intervenção massoterápica, demonstraram que a recuperação da freqüência 
cardíaca analisada quanto a predominância do sistema nervoso parassimpático apresentou um 
aumento gradativo, porém ao final dos 25 minutos de massagem, não retornou ao nível inicial. No 
repouso, antes dos atletas terem sido submetidos ao teste de RSA, o valor de RMSSD foi de 80 ms e 
no final da massagem foi de 20 ms, portanto o tempo de massagem utilizado no presente estudo não 
foi suficiente para que ocorresse a completa reativação vagal do sistema nervoso autônomo. 
 
E-mail para contato: r.ramos.pinto@gmail.com.  
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EFEITO DO AQUECIMENTO COM PLIOMETRIA SOBRE O DESEMPENHO NO 
SALTO VERTICAL EM SALTADORES NO ATLETISMO 
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Estímulos conhecidos como atividade condicionante (AC) têm sido acrescentados à rotina de 
aquecimento de esportistas objetivando aumentar a potência nos movimentos. O aprimoramento da 
força em resposta à realização de atividades musculares voluntárias é conhecido como 
potencialização pós-ativação (PPA). Contudo, não há consenso na literatura sobre qual exercício é 
adequado para desencadear os efeitos de PPA. Assim, o objetivo deste estudo foi comparar o efeito 
da realização de saltos pliométricos e aquecimento convencional no desempenho do salto vertical. 
Participaram do estudo 10 atletas praticantes de salto em distância, com idade entre 16 e 27 anos, 
que realizaram saltos verticais com e sem AC. Na condição sem AC, cada atleta realizou um 
aquecimento convencional e, em seguida, desempenhou 3 saltos verticais com intervalo de 60 
segundos entre cada salto. Na condição com AC, foram realizadas 3 séries de 10 saltos pliométricos 
à uma altura de 40 centímetros do solo na rotina de aquecimento, com intervalo de 90 segundos 
entre cada série. Após as séries, foi realizado um intervalo de 3 minutos para realização dos 3 saltos 
verticais com intervalo de 60 segundos entre eles. Foi utilizada uma fita adesiva, uma trena métrica 
e uma régua Acrimet 20 cm para mensurar altura dos saltos. Foram analisadas a média dos saltos 
verticais e a maior altura entre os 3 saltos em cada condição. A condição sem AC e com AC 
apresentaram alturas de salto, respectivamente, de M=49,43 cm (DP=4,53) e M=50,2 cm 
(DP=6,85). Os melhores saltos foram realizados com 51,5 cm (DP=4,55) de altura na condição sem 
AC e 52 cm (DP=6,89) na condição com AC. Não houve diferença entre as condições sem AC e 
com AC no desempenho dos saltos verticais (P>0.05). Conforme a literatura, a intensidade da AC 
deve ser próxima à máxima e o intervalo entre o aquecimento e o exercício principal deve ser 
suficiente para impedir que a fadiga comprometa os efeitos de PPA. Deste modo, a intensidade dos 
saltos pliométricos e o intervalo aplicado entre o aquecimento e o teste não foram capazes de 
desencadear os efeitos agudos de PPA.  
 
Palavras-Chave: Potencialização Pós-ativação, Salto Vertical, Pliometria.  
 
E-mail para contato:  robsonfurlan93@gmail.com, tuliobernardo@gmail.com,  
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O atletismo é o esporte que mostra a evolução dos atletas, em relação às marcas conquistadas a cada 
competição. Por esse fato se exige sempre uma atualização do ranking no atletismo, permitindo 
assim avaliar o progresso dos atletas. O objetivo do presente estudo consiste em analisar os tempos 
e idades do ranking nacional dos 100 metros masculino entre os anos de 2002 a 2011. A amostra foi 
constituída de 2000 atletas do gênero masculino. Foi constatado que não houve uma grande 
diferença entre a média dos tempos, sendo a melhor média de 0,36 centésimos em 2009. Em relação 
às idades, também não houve uma grande diferença nas médias, sendo a melhor média em 2010 
com 20 anos. Através dos meios, métodos, cargas e formação de diferentes estruturas do processo 
de treino, esses fatores determinam a duração total e o tempo necessário para obter melhores 
resultados e a idade em que os resultados se manifestam. Conclui-se com esse trabalho, que não 
houve uma melhora significativa em relação aos tempos e idades analisadas no decorrer dos dez 
anos. 
 
Palavras-Chave: Ranking, Análise, Atletismo, Treino, Atletas. 
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O PROCESSO DE CRIAÇÃO E O CONTEXTO EDUCACIONAL: A DANÇA COMO 
PRÁTICA CORPORAL E SUA RACIONALIDADE NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
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 Esse estudo está focado no processo de criação que viabiliza um aprofundamento teórico e prático 
de algumas abordagens da dança e das práticas corporais na educação física escolar. O processo de 
criação na dança aponta aos aspectos da racionalidade comunicativa que podem interceder de 
maneira construtiva na ação pedagógica. Na educação física o processo de criação se manifesta por 
meio das práticas corporais, uma vez que expressa toda intenção e emoção que transparece na 
linguagem verbal ou não-verbal, inserida por estímulos cênicos, literários, visuais, enfim, pelo 
repertório que procura resgatar elementos artísticos e do cotidiano de cada indivíduo que tem a 
oportunidade de viver a dança como uma manifestação cultural. Durante o desenvolvimento do ser 
humano, serão transmitidas e incorporadas aprendizagens que uma vez armazenadas irão auxiliar na 
manifestação da racionalidade comunicativa, devido à cultura na qual está inserido. Para o aprender 
criativo é necessário ensinar de maneira criativa. Ao lidar com alunos inovadores e criativos, o 
professor tem que estar sempre buscando novas informações e estímulos, ou seja, motivos para que 
o trabalho se desenrole com total interesse e participação. A educação física precisa refletir ações e 
intenções, abrindo espaço para que se possa ousar, criar, educar de maneira mais humana e sensível. 
Necessita de educadores que tirem proveito do processo de criação para colocar em prática 
vivências que motivem no ensinar, aprender e viver a dança. A dança transforma-se, manifestando 
significados e significantes, permitindo perceber, experimentar, entender e comunicar pensamentos 
e sentimentos de cada ação e, intenção do movimento. A proposta pedagógica pode ser considerada 
apenas um dos possíveis caminhos para o ensino-aprendizagem de dança nas escolas. 
 
Palavras-Chave: Processo de Criação, Educação Física, Dança, Práticas Corporais. 
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CONHECIMENTO E PERCEPÇÃO SOBRE O EXERCICIO FÍSICO NA PROMOÇÃO DA 

SAÚDE EM ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA – PR 
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3Universidade Norte do Paraná 
 
A prática do exercício fisco regular constitui uma importante intervenção em termos de saúde, pois 
tem ação protetora contra o desenvolvimento das doenças. Entretanto, o número de pessoas que 
adotam comportamento sedentário ainda é bem elevado. Os motivos que levam a inatividade física 
são vários, dentre eles a falta de conhecimento vem sendo apontada como uma das possíveis causas. 
Nessa perspectiva, tendo em vista que crianças e adolescentes quando ativos fisicamente tem maior 
chance de se tornar adultos ativos, é de suma importância conhecer o nível de conhecimento sobre o 
exercício físico nessa faixa etária. Dessa forma esse trabalho teve por objetivo avaliar o nível de 
conhecimento sobre o exercício físico na promoção da saúde em escolares do ensino médio do 
município de Londrina – PR. A amostra foi composta 228 adolescentes (137 do sexo feminino e 91 
do sexo masculino), de três escolas públicas. A idade média foi de 16,49 anos +/- 1,37. As 
informações foram coletadas através de um questionário estruturado com questões fechadas e 
discursivas. Para analise dos dados utilizou-se da estatística descritiva. Este trabalho foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Estadual de Maringá 
parecer n° 0424-10. 94% dos adolescentes afirmaram que já foram aconselhados a adotar um estilo 
de vida ativo, sendo que, na grande maioria essa orientação foi realizada por um profissional da 
área de educação física. Além disso, a maioria dos escolares (98%), já tinha ouvido falar dos 
benefícios do exercício físico. Os principais meios de divulgação mencionados pelos adolescentes 
foram: a escola, a internet e a televisão. Houve baixa prevalência de aconselhamento provida de 
outros profissionais da saúde, em especial, dos médicos (26%). No que se refere aos principais 
benefícios de uma vida fisicamente ativa destacaram-se: melhora no estado de saúde, benefícios 
fisiológicos, prevenção de doenças e melhora na condição física. Os achados do presente estudo 
demonstraram alto nível de aconselhamento e conhecimento dos benefícios do exercício físico para 
a promoção da saúde. Entretanto, intervenções devem sem realizadas no intuito de que demais 
profissionais da saúde colabore nesse processo de educação para um estilo de vida ativo.   
 
Palavras-Chave: Aconselhamento, Conhecimento, Exercício Físico. 
 
E-mail para contato:  silvana_uel@hotmail.com, soniasilva.marco.@gmail.com,  

rubens@unopar.br.   
  



 
 

81 

ANAIS DA 1a SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE 
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O equilíbrio dinâmico envolve a utilização de informações dos sistemas visual, somatossensorial e 
vestibular. Assim, a restrição ou perturbação nessas fontes sensoriais podem ocasionar em um 
déficit no equilíbrio. O presente estudo analisou o efeito da manipulação da informação visual e 
vestibular no equilíbrio dinâmico da marcha. Participaram do estudo 31 indivíduos de ambos os 
sexos (18-30 anos) que caminharam por um percurso de 7 metros em linha reta, com uma 
velocidade auto-compassada, a fim de chegar a um ponto central. Foram realizadas seis condições 
experimentais: visão normal, oclusão da visão e com óculos de disparidade ocular (visão com 
disparidade ocular voltado para trás em 45o), todas as condições foram realizadas com e sem 
rotação lateral da cabeça. Foi realizada uma tentativa em cada condição, com randomização na 
ordem das tentativas entre os participantes. Foram analisados o número de passos, o tempo de 
movimento e o erro absoluto ao final da trajetória. O número de passos e o tempo de movimento 
foram relativizados em função da condição sem manipulação sensorial. O erro foi relativizado em 
função do maior erro verificado entre os participantes. A média das variáveis relativizadas 
proporcionou um índice de desempenho (ID). O teste de Friedman apresentou efeito da 
manipulação sensorial realizada (Xf

2
(N=31; GL=5)=105,53; P<0,001). O teste de Wilcoxon demonstrou 

que as condições sem rotação lateral da cabeça apresentaram maiores ID em comparação às 
condições com rotação (Z<4,86; P<0,05). A condição com visão e sem rotação lateral da cabeça 
apresentou um maior ID quando comparada às demais condições (Z<4,86; P<0,001). O uso dos 
óculos com rotação lateral da cabeça apresentou um menor ID quando comparada às demais 
condições (Z<4,86; P<0,001), com exceção da condição com óculos e com rotação (P>0,05). Tais 
resultados sugerem que o sistema de controle pode recorrer às outras fontes sensoriais quando uma 
das fontes foi perturbada ou restrita. Porém, quanto mais informações sensoriais são perturbadas 
e/ou restritas, maior é o prejuízo no desempenho da marcha. Foi sugerido que o sistema de controle 
possui uma hierarquia na importância de cada fonte sensorial, mas esta hierarquia pode ser 
modificada em função das restrições impostas ao sistema.  
 
Palavras-Chave: Marcha, Informações Sensoriais, Equilíbrio Dinâmico, Perturbação Sensorial, 
Controle Motor. 
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A partir da década de 90 os pesquisadores da área de Educação Física na escola iniciaram um 
processo de mudança em sua fundamentação teórica e propostas metodológicas, tais mudanças 
buscam fundamentos na abordagem Crítico Superadora de Ensino da Educação Física a qual 
objetiva a formação integral dos estudantes e que os conhecimentos por ele aprendidos possam ter 
sentido e significado de acordo com seu contexto histórico social (COLETIVO DE 
AUTORES,1992). Com esse processo de mudança, o papel do professor torna-se mais complexo, 
pois se faz necessário o ensino da disciplina de Educação Física em busca de fazer compreender as 
manifestações culturais: esporte, ginástica, luta, dança e jogo para além de sua execução técnica. Ou 
seja, na escola, a Educação Física pretende superar a concepção de área de atividades e conquistar a 
legitimidade de uma área de ensino de conhecimento. Levando tais fatores em consideração, este 
trabalho possui como objetivo analisar as considerações e interesses sobre a dança nas pesquisas e 
trabalhos de conclusão do curso de Educação Física Licenciatura da Universidade Estadual de 
Londrina. Para atingirmos tal objetivo, faremos uma minuciosa leitura em trabalhos de conclusão de 
curso, que foram defendidos no período de 2008 a 2012. Essa temporalização foi escolhida pelo 
fato de compreender os trabalhos apresentados após a reformulação do currículo e separação das 
habilitações: Licenciatura e Bacharaledo. Assim, a metodologia utilizada para a realização deste 
trabalho caracteriza-se como análise documental. A partir dessa pesquisa, esperamos encontrar nos 
trabalhos pesquisados a compreensão que os autores possuem sobre a manifestação cultural dança 
para ser ensinada nas aulas de Educação Física. Criamos alguns critérios para observar a natureza 
do entendimento, tais como: a) se a concepção da dança vai ao encontro com a proposta curricular 
do estado do Paraná, b) se a formação obtida, ao longo da graduação, possibilitou que os autores 
compreendessem a dança como conteúdo ou como atividade; c) a dança como um ensino técnico, 
ou ainda, d) como hora de treinamento para apresentação em datas comemorativas.  
 
Palavras-Chave: Educação Física, Dança, Formação de Professores, Conteúdo Escolar. 
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UM TETRAPLÉGICO APÓS 20 ANOS: UM ESTUDO DE CASO  
 

1Thiago Ferreira Dias Kanthack, 1Marcelo Bigliassi, Emanuel Carvalho,  
1João Guilherme Carneiro, 1Leandro Ricardo Altimari 

 
1Grupo de Estudo e Pesquisa em Sistema Neuromuscular e Exercício (GEPESINE) –  

Universidade Estadual de Londrina  
 

Lesões medulares de nível cervical são comumente acompanhadas de um quadro de tetraplegia. 
Porém, algumas dessas lesões não são completas, e são chamadas de lesões parciais, deixando 
resíduos de sinais sinápticos correndo até algumas regiões da musculatura. Uma correta intervenção 
nos momentos pós-trauma podem proporcionar uma melhor qualidade de vida e manter o máximo 
possível de movimentos de certos membros, entretanto, essa intervenção nem sempre acontece, e 
resultados que deveriam ser alcançados em um tempo relativamente curto só aparecerem anos após. 
Tivemos como objetivo avaliar a capacidade de produção de força em extensão de joelho de um 
sujeito tetraplégico 20 anos após o trauma, sendo que o mesmo começou a ter capacidade de 
realizar esse movimento recentemente. Um sujeito com lesão parcial de nível C7 á 20 anos causado 
por trauma. O sujeito foi encaminhando ao laboratório, aonde realizou a extensão de joelho com 
ambas as pernas por três vezes, com intervalo de dois minutos em uma cadeira específica, sendo 
nesta posicionada uma caneleira acoplada a uma célula de carga com uma capacidade máxima de 
2000 N de tensão, posicionada perpendicularmente ao osso tibial. Durante o movimento os sujeitos 
foram instruídos a tentar obter um pico de atividade voluntária (AV), quando essa força detinha 
estabilidade, um estímulo elétrico de 800 mA era disparado por um eletroestimulador até eletrodos 
posicionados no reto femoral a fim de obter a interpolação evocada (IE), passados dois 2 segundos, 
outro estímulo era enviado com o músculo relaxado (IR). Em seguida foi usada a fórmula para 
obtenção da AV = [1-(IE/IR)]-100. O sujeito demonstrou uma capacidade de 46% de utilização do 
membro direito e 24% do membro esquerdo, sendo que em ambos os membros a capacidade em IE 
de 60 N. Assim, acredita-se que a intervenção seria capaz de aprimorar esses valores, tanto na 
capacidade de recrutação quanto no potencial máximo, pois, se existe produção de trabalho naquele 
movimento específico, é possível ser treinado. Sendo necessário ainda, um rastreamento do sinal, 
para uma intervenção mais eficaz. 
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No projeto de iniciação científica partimos do pressuposto de que o esporte e o lazer ocupam 
lugares privilegiados na sociedade moderna do século XX (BOURDIEU, 1983; ELIAS & 
DUNNING, 1992). As leituras nos mostram que a partir das práticas esportivas e de lazer, as 
pessoas assumem e mostram aos demais o sentimento de ser civilizado fundamentado naquilo que é 
considerado como bons hábitos, e que são expressos em comportamentos construídos e que devem 
ser transmitidos a gerações futuras distinguindo de um grupo social e, por sua vez, de indivíduos 
para indivíduos. Desse modo objetivamos identificar a partir do jornal “Folha de Londrina” (1952-
1960) quais eram as práticas e representações de esporte e de lazer que veiculavam na cidade. A 
teoria dos processos civilizadores e a sociologia figuracional, propostas inicialmente por Norbert 
Elias, servirão, ao mesmo tempo, de fundamentação teórica e orientação metodológica para 
desenvolvimento do objeto de estudo proposto. Tendo os jornais como fontes de pesquisa histórica, 
seguiremos os passos: 1º) leitura analítica das referências; 2º) coleta das notícias; 3º) registro dos 
dados; 4º) análise dos dados, conforme Cruz & Peixoto (2007). Estes passos já estão em 
desenvolvimento e aplicados na pesquisa do jornal “Paraná Norte (1934-1953)”, conectada ao 
projeto de pesquisa “História do esporte e do lazer em Londrina/PR (1934-1960)”, o qual é 
coordenado pelo Professor Tony Honorato. A partir das coletas iniciais, encontramos notícias sobre 
a criação de clubes esportivos sociais, fundação da Sociedade de Educação Physica ´Junak´ no 
Brasil, além de festividades no final dos anos 30. Desenvolve-se também um trabalho de 
digitalização e catalogação dos exemplares do jornal “Folha de Londrina”, em parceria com 
Biblioteca Municipal de Londrina (BML), e ao fim deste trabalho iniciaremos a identificação e 
seleção das práticas e representações de esporte e lazer noticiadas, além de serem disponibilizadas 
as cópias digitais dos jornais para eventuais pesquisas, assim colaborando com a preservação da 
memória londrinense.   
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O esporte contemporâneo cada vez diferencia vencedores e perdedores por mínimas diferenças, 
nesse contexto os ergogênicos psicológicos cada vez mais vêm sendo utilizados e estudados por sua 
aplicabilidade ampla e pela ausência de contraindicações.  Porém muitos dos estudos relatando tal 
utilização deixam de lado diversas variáveis, que impossibilitam uma conclusão fundamentada e até 
mesmo uma possível aplicabilidade dos métodos, entre as técnicas estão a imagética motora, 
música, encorajamento verbal e tantos outros. A correta maneira de aplicação, e até mesmo o 
controle de variáveis que aparentam ser inexpressivas nos permitiriam ter tais conclusões e até 
mesmo facilitariam a comparação entre estudos. Assim sendo, o presente estudo tem a intenção de 
relatar experiências dos autores dentro de coletas da área de psicologia do esporte, focado 
principalmente no alto desempenho. Detalhes e dificuldades como o controle de fatores externos ao 
estudo que podem alterar as emoções dos sujeitos, o cuidado com as falas informais e instruções no 
decorrer do estudo, o conhecimento prévio dos sujeitos que serão analisados e sessões individuais 
são fatores que demonstram ser imprescindíveis, porém não são detalhes encontrados nos estudos 
da área. Outro grande problema é o distanciamento entre a área de Educação Física e Esportes da 
área da Psicologia, fazendo com que a visão fique sempre voltada para apenas um lado, excluindo 
conhecimentos específicos de cada um. Ainda, grande parte dos instrumentos utilizados nas 
pesquisas, envolvendo análises psicológicas, não são reconhecidos pela área de psicologia, 
colocando a prova a sua verdadeira validade e fundamentação. Assim, estudos realizados com um 
baixo n, ou até mesmo estudos de caso possuem grande valor, por maior facilidade de controle de 
variáveis influenciadoras, e estatísticas paralelas, tal como o tamanho do efeito ou até mesmo uma 
analise quali-quantitativa como o menor efeito relevante, capazes de relatar mínimas diferenças 
devem ser utilizadas, uma vez que essas diferenças mínimas são o objetivo das intervenções 
psicológicas. 
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A fotogrametria é um método eficaz de obtenção de medidas corporais por meio de imagem que 
pode ser utilizada para identificar desvios posturais. Entretanto, as posturas previamente adotadas, 
tais como permanecer sentado ou caminhar, poderiam influenciar o posicionamento subsequente do 
avaliado para a avaliação postural. O presente estudo objetivou analisar o efeito agudo da postura 
sentada e do caminhar na avaliação postural. Para isso, participaram do estudo seis voluntárias com 
idade média de 22 anos (DP=4,6). Inicialmente, foram identificadas por meio de palpação as 
vértebras C7, T12 e L5 e afixados marcadores externos (7,3 cm com base de 1cm!). Para facilitar a 
identificação dos processos da coluna, as voluntárias utilizaram top. Após a marcação, as 
voluntárias posicionavam-se em frente à uma câmera fotográfica digital, sentavam e levantavam de 
um banco de 40 cm de altura permanecendo em posição ortostática, bipodal e realizava-se uma foto. 
Em seguida, as voluntárias andavam 3 metros e posicionavam-se em frente à câmera novamente 
para outra foto; esse procedimento repetiu-se 3 vezes por sessão. Realizou-se 3 sessões de fotos 
com intervalo de 20 a 30 minutos entre elas. Posteriormente, foram identificados os eixos x e y de 
cada marcador (SOFTWARE PAINT) e os ângulos torácicos e lombares foram calculados por 
fórmula no Microsoft Excel. Para a análise estatística utilizou-se Wilcoxon e Análise de Regressão 
Linear Simples. Foi adotada significância de 5% (P<0,05). Não foi verificada diferença (Z=0,94; 
P=0,345) entre o ângulo torácico na condição sentar (M=45,32; DP=6,19) e andar (M=44,38; 
DP=7,215), e entre o ângulo lombar na condição sentar (M=27,72; DP=9,05) e andar (M=27,73; 
DP=9,85) (Z=0,31; P=0,75). Verificou-se forte associação entre a condição sentar e andar no 
ângulo torácico, com r=0,96 (F1,4= 44,89; P=0,002), e lombar, com r=0,98 (F1,4=92,67; 
P=0,000651). Embora andar e sentar exijam diferentes ações musculares, os resultados não 
apresentaram diferenças entres as posições prévias podendo ser explicado pelo tempo exposto às 
condições ou pela capacidade das voluntárias de retomarem à posição ortostática rapidamente. 
Assim, independentemente da ação anterior à avaliação postural, tal como sentar ou andar, parece 
não haver efeito na postura adotada.    
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O objetivo desse trabalho foi avaliar o desenvolvimento da coordenação motora de escolares de 7 e 
8 anos. A amostra foi composta por 17 participantes, com média de idade de 7,67 (±0,31) anos, que 
frequentavam o 3º ano do ensino fundamental no colégio Aplicação na cidade de Londrina, os quais 
tiveram o termo de consentimento livre e esclarecido assinado pelos pais e/ou responsáveis. Para 
avaliar o desenvolvimento motor das crianças foram adotadas as tarefas do Movement Assessment 
Battery for Children – MABC-2, (HENDERSON, SUGDEN e BARNETT, 2007). O instrumento é 
composto por 8 tarefas que avaliam a destreza manual, equilíbrio dinâmico e estático e habilidades 
com bola. Os resultados da avaliação motora foram descritos por meio da mediana e intervalo 
interquartil para cada um dos blocos de tarefa e escore total, em seguida foi descrito a porcentagem 
de crianças classificada em cada um dos quartis nas mesmas etapas. Para destreza manual, as 
crianças apresentaram a mediana no percentil 37 (25-50), sendo que 35,29% delas foram 
classificadas no 1º quartil, 47,06% no 2º, 11,76% no 3º e 5,88% no 4º. Para o bloco de tarefas que 
avalia o equilíbrio, estático e dinâmico, o percentil mediano foi 25 (16-50), sendo 52,94% 
classificadas no 1º quartil, 29,41% no 2º, 5,88% no 3º e 11,76% no 4º. Já para o bloco que avalia as 
habilidades com bola, a mediana foi o percentil 75 (50-98), com 5,88% no 1º quartil, 35,29% no 2º, 
23,53% no 3º e 35,29% no 4º. Ao analisar a pontuação total das crianças no teste, a mediana do 
grupo esteve no percentil 50 (23-63), com 29,41% das crianças classificadas no 1º quartil, 23,53% 
no 2º, 35,29% no 3º e 11,76% no 4º. Pode-se concluir que as crianças apresentaram maior 
dificuldade nas tarefas que avaliaram o equilíbrio, dinâmico e estático, seguida pelas tarefas de 
destreza manual. Sugere-se que tais aspectos motores possam ser enfatizados em um programa de 
intervenção para o desenvolvimento motor dos escolares. Outro ponto importante a ser destacado 
foi que nenhuma das crianças apresentou-se abaixo do percentil 5, o qual identifica crianças com 
indício de Transtorno do desenvolvimento da coordenação. 
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