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PROGRAMAÇÃO RESUMIDA 
 

 

 

 

 

 

             PROGRAMAÇÃO COMPLETA 

Terça Feira - Dia 29 de outubro de 2013 

8h20-9h00:    Cerimônia de Abertura 

9h00-10h00:   Palestra de Abertura:  

 "Atividade Física e Saúde na Educação Física e no Esporte" 

                          Coordenador: Prof. Dr. RONALDO JOSÉ (DEF/UEL) 
                          Prof. Dr. DARTAGNAN PINTO GUEDES (UNOPAR) 

10h00-10h20:  Intervalo*  

10h20-12h00:  Mesa Redonda 1:  

 "A inclusão em Educação Física: escola, saúde e esporte" 

                          Coordenador: Prof. Dr. JOSÉ AUGUSTO VICTÓRIA PALMA (EMH/UEL) 
                          Prof. Dr. DÉCIO ROBERTO CALEGARI (DEF/UEM) 

                          Profa. Dra. MÁRCIA GREGUOL (DES/UEL)  
                          Prof. Dr. JOSÉ IRINEU GORLA (UNICAMP)   

12h00-19h20: Intervalo* 

19h20-21h00: Mesa Redonda 2: 

"O desenvolvimento moral e o conflito em aulas de Educação Física" 

                          Coordenador: Profa. Dra. ANA CLÁUDIA SALADINI (EMH/UEL) 
                          Profa. Drnda. LUANA CRISTINE FRANZINI DE CONTI (Prefeitura Municipal de Londrina/PR) 
                          Profa. Dra. SOLANGE MARIA BEGGIATO MEZAROBA (PSICOLOGIA/UEL) 

21h00-21h20: Intervalo* 

21h20-22h40: Mesa Redonda 3:  

"A Educação Física no contexto da Saúde Pública" 

                          Coordenador: Prof. Dr. DENILSON DE CASTRO TEIXEIRA (DEF/UEL) 
                          Profa. Msc. EVELIN MASSAE OGATTA MURAGUCHI (CCS/UEM) 
                          Prof. Dr. MATHIAS ROBERTO LOCH (DEF/UEL) 
                          Profa. Dra. THELMA MALAGUTTI SODRÉ (CCS/UEL)  
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PROGRAMAÇÃO RESUMIDA 
 

 

 

 

 

 

             PROGRAMAÇÃO COMPLETA  

Quarta Feira - Dia 30 de outubro de 2013 

8h20-10h00:   Cursos (teóricos, práticos e instrumentais) 

10h00-10h20:  Intervalo*  

10h20-12h00:  Cursos (teóricos, práticos e instrumentais) 

12h00-19h20:  Intervalo*  

19h20-21h00: Cursos (teóricos, práticos e instrumentais) 

21h00-21h20: Intervalo* 

21h20-22h40: Cursos (teóricos, práticos e instrumentais) 

Quinta Feira - Dia 31 de outubro de 2013 

8h20-10h00:   Cursos: (teóricos, práticos e instrumentais) 

10h00-10h20:  Intervalo*  

10h20-12h00:  Cursos (teóricos, práticos e instrumentais) 

12h00-19h20:  Intervalo* 

19h20-21h00:  Cursos (teóricos, práticos e instrumentais) 

21h00-21h20:  Intervalo* 

21h20-22h40:  Cursos (teóricos, práticos e instrumentais) 
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 PROGRAMAÇÃO RESUMIDA 
 

 

 

 

 

 

             PROGRAMAÇÃO COMPLETA  

 

Sexta Feira - Dia 1O de novembro de 2013 

8h20-10h00: Apresentação de Trabalhos em formato de Pôster  

10h00-10h20: Intervalo*  

10h20-12h00:  Mesa Redonda 4:  

"O treinamento desportivo para crianças e jovens" 

                          Coordenador: Prof. Dr. MARCOS AUGUSTO ROCHA (DES/UEL) 

                          Prof. Dr. ARLI RAMOS DE OLIVEIRA (DES/UEL)  

                          Prof. Dr. HÉLIO SERASSUELO JÚNIOR (DES/UEL)  

12h00-19h20: Intervalo*  

19h20-21h00: Apresentação de Trabalhos em formato de Pôster  

21h00-21h20: Intervalo*  

21h20-22h40: Cerimônia de Encerramento 

Palestra de Encerramento:  

"Educação Física e o campo da saúde: o novo já nasce velho?" 

                          Coordenador: Prof. Dr. MATHIAS ROBERTO LOCH (DEF/UEL) 

                          Prof. Dr. ALAN GOULARTE KNUTH (FURG/RS)  
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CURSOS OFERTADOS 
 

 

 

1)  CORPO: MOVIMENTO E INTENCIONALIDADE 

- Responsáveis: Profa. Dra. ANA MARIA PEREIRA 

   Profa. Dra. KÁTIA MORTARI 

   Profa. Dra. MARILENE CESÁRIO 

   Prof. Drnd. THIAGO PELEGRINI 

 

2) OFICINA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA: APLICABILIDADE NO CONTEXTO 

ESCOLAR 

- Responsáveis: Profa. Ms. ROSANA S. T. MOREIRA 

   Prof. GUILHERME GONDO 

 

3) O JOGO EM DIFERENTES CONTEXTOS 

- Responsáveis: Prof. Dra. ANA CLÁUDIA SALADINI 

   Profa. Dra. GISELE F. L. SANTOS 

   Prof. Dr. ORLANDO M. FOGAÇA JR. 

 

4) A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA E O ENSINO DE ESPORTES: PRINCÍPIOS E 

FUNDAMENTOS 

- Responsáveis: Profa. Dra. ÂNGELA P. T. V. PALMA 

   Prof. Dr. JOSÉ A. VICTÓRIA PALMA  

 

5) AVALIAÇÃO FÍSICA RELACIONADA COM A SAÚDE E O ESPORTE 

- Responsáveis: Prof. Dr. ABDALLAH ACHOUR JR. 

   Prof. Dr. HÉLCIO RICARDO GONÇALVES 

 

6) ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

- Responsáveis: Prof. Dr. ARLI R. DE OLIVEIRA 

   Prof. Dr. ENIO RICARDO VAZ RONQUE 

 

7) PREPARAÇÃO FÍSICA NO FUTEBOL: TEORIA E PRÁTICA 

- Responsáveis: Prof. Drnd. MÁRCIO TEIXEIRA 

   Prof. ENIO BODELÃO SIQUEIRA 

 

8) GESTÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 

- Responsáveis: Prof. Ms. RICARDO GONÇALVES 

   Prof. Esp. EDELGIR R. PESCE JR. 

 

9) INTRODUÇÃO À BIOESTATÍSTICA 

- Responsável:  Prof. Dr. JORGE BOTH 
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CURSOS OFERTADOS 
 

 

 

10) INICIAÇÃO AO MAT PILATES 

- Responsável:  Profa. CELINA MARIA QUIRINO 

 

11) PERSONAL TRAINING: EXERCÍCIO FÍSICO NA TERCEIRA IDADE 

- Responsável:  Profa. Ms. FRANCYS PAULA 

 

12) MUSCULAÇÃO: DA SAÚDE À ESTÉTICA 

- Responsável:  Prof. Dr. MARCOS DOEDERLEIN POLITO 

   Prof. Ms. ROBERTO POTON 

   Prof. DIEGO SOUZA 

 

13) SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL APLICADA AO EXERCÍCIO 

- Responsável:  Prof. Dr. RAFAEL DEMINICE 

 

14) ASPECTOS FISIOLÓGICOS DO TREINAMENTO ESPORTIVO 

- Responsável:  Prof. Dr. FÁBIO YUZO NAKAMURA 

 

15) FUTSAL: CONTEXTOS DE EXERCITAÇÃO TÁTICA PARA JOVENS JOGADORES 

- Responsáveis: Prof. Dr. WILTON CARLOS DE SANTANA 

   Prof. Ms. DANILO AUGUSTO RIBEIRO 

   Prof. Esp. VINÍCIUS S. FRANÇA 

 

16) DANÇAS URBANAS 

- Responsáveis: Prof. ROBSON FURLAN RICARDO 

   Prof. MARCOS RICARDO ARAÚJO 

 

17) ARTES MARCIAIS COMO QUALIDADE DE VIDA 

- Responsáveis: Prof. GUILHERME BELARMINO 

   Prof. ADAN PAVIANI 

   Prof. LEONARDO MARIVIL 

   Prof. SAMURA VIEIRA 

   Prof. PEDRO ALBANO 

 

18) RELAÇÕES DE GÊNERO NA EDUCAÇÃO FÍSICA 

- Responsável:  profa. Dra. KARINA DE T. ARAÚJO 

 

19) TRABALHO, EDUCAÇÃO: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA 

A EDUCAÇÃO FÍSICA 

- Responsáveis: Prof. Ms. FERNANDO P. CÂNDIDO 

   Profa. Ms. SANDRA R. DAVANÇO  
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ORGANIZAÇÃO 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA (PET-EF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da esquerda para a direita Alexandre, Lucas, Robson, Victor Okazaki (tutor), Vinícius, Túlio, 

Rafaela, Celina, Ana Flávia, Gabriela, Jéssyca, Nathiele, Tatiane, Alessandra e Juliane. 

 

 

2
a
 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 os segmentos da graduação, da pós-graduação e da atuação profissional. Para tanto, a "2ª 

SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE" proporcionou 19 Cursos de atualização 

profissional, 6 Mesas Redondas de discussão e sessão de apresentação de trabalhos em formatos de 

Pôsteres. 

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

com a presença de aproximadamente 220 participantes, sendo 180 participantes inscritos e mais de 

50 integrantes da Comissão Organizadora, Comissão Científica e Palestrantes de Cursos e de Mesas 

Redondas. A Comissão Científica recebeu 59 trabalhos para serem apresentados em formato de 

Pôster com resumos de pesquisas, relatos de experiência e divulgação de grupos de 

estudos/laboratórios. A segunda edição do evento também contou com a participação de 

palestrantes externos à UEL, pertencentes às instituições UEM, UNOPAR, UNIFIL, FURG e 

UNICAMP. 
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RELAÇÃO DO NÍVEL DE LESÃO MEDULAR E DO TEMPO DE 
PRÁTICA COM A ACURÁCIA DE ARREMESSOS DE LANCES 

LIVRES EM ATLETAS HOMENS PRATICANTES DA 
MODALIDADE DE BASQUETEBOL EM CADEIRAS DE RODAS 

NA CIDADE DE LONDRINA E REGIÃO – PR 

Jessyca Bueno da Silva, Bruna 
Seron, Tatiane Flávia de Oliveira, 
Bruno Secco Faquin, Victor Hugo 

Alves Okazaki 

36 

 
EFEITO DO TOQUE SUAVE NO EQUILÍBRIO DINÂMICO DE 

IDOSAS ANALISADAS EM PLATAFORMA INSTÁVEL 
 

Juliane Cristina Leme, Cristiane 
Regina Coelho Candido, Victor 

Hugo Alves Okazaki 
37 

 
COMPARAÇÃO ENTRE O TEMPO DE PRÁTICA E A TOMADA 

DE DECISÃO DE JOGADORES ADULTOS DE FUTSAL EM 
SITUAÇÃO DE CONTRA-ATAQUE 

 

Kaique Savi Gaspar, Danilo 
Augusto Ribeiro, Marcelo Alves 
Costa, Fábio Luis Bordini, Inara 

Marques 

38 

EFEITO DO PESO DO OBJETO E DA EXPERIÊNCIA EM UMA 
TAREFA DE MANIPULAÇÃO EM BEBÊS 

 
Laísla Camila da Silva, Camila 

Ramos dos Santos, Marcelo Alves 
Costa, Thiago Viana Camata, Inara 

Marques 
 

39 

 
RELAÇÃO ENTRE ASSIMETRIA DE DESEMPENHO E 

PREFERÊNCIA MANUAL EM PRATICANTES DE BREAKDANCE, 
PRATICANTES DE BALLET E NÃO PRATICANTES DE DANÇA DE 

LONDRINA E REGIÃO 
 

Lucas Mizuta da Silva, Nathiele 
dos Santos Grosso, Gabriela dos 
Santos, Robson Furlan Ricardo, 

Tatiane Flávia de Oliveira, Bruno 
Secco Faquin 

40 

COMPARAÇÃO DA PERCEPÇÃO RÍTMICA DE MÚSICOS, 
DANÇARINOS, DANÇARINOS-MÚSICOS E NÃO 

MÚSICOS/DANÇARINOS 

Nathiele dos Santos Grosso, 
Victor Hugo Alves Okazaki 

 

41 

MULHERES IDOSAS COM MEDO DE CAIR POSSUEM PIOR 
DESEMPENHO NA APTIDÃO FUNCIONAL? 

Priscilla Renata Rosalini de 
Santana, Gisely Satiko Urano, 
Paulo Cézar Eleoterio Pereira, 
Juliana Bayeux Dascal, Márcia 

Marques Dib, Denilson de Castro 
Teixeira 

 

42 
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TESTE DA TORRE DE HANOI PARA IDOSOS: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
 

Renan Vinicius Nogueira, Stella de 
Andrade Pessusqui, Isabely 
Cristina dos Santos, Diego 

Augusto Nascimento Ponce, 
Juliana Bayeux Dascal 

 

43 

 
RELAÇÃO ENTRE PREFERÊNCIA LATERAL GLOBAL E 

PREFERÊNCIA LATERAL ESPECÍFICA EM DOIS FUNDAMENTOS 
DO BREAKDANCE 

 

Robson Furlan Ricardo, Victor 
Hugo Alves Okazaki 

 

44 

NEUROCIÊNCIAS MOTORAS - NEMO 
 
 

Victor Hugo Alves Okazaki, Bruno 
Secco Faquin, Cristiane Regina 

Coelho Candido, Tatiane Flávia de 
Oliveira 

 

45 

ANÁLISE DA PREFERÊNCIA LATERAL PERCEBIDA E 
DIAGNOSTICADA DE B.BOYS 

 

 
Vinícius Lemes, Nathiele dos 

Santos Grosso, Lucas Mizuta da 
Silva, Robson Furlan Ricardo, 
Gabriele dos Santos, Tatiane 

Flávia de Oliveira 
 

46 

REPRODUTIBILIDADE DO TESTE SHUTTLE RUN (20 M) EM 
JOGADORES PROFISSIONAIS DE BASQUETEBOL 

Walter Manabu Ito, Thiago 
Ferreira Dias Kanthack, Marcelo 

Bigliassi, Vinícius Barreto da Silva, 
Leandro Ricardo Altimari 

47 

 
COMPARAÇÃO DA ATIVAÇÃO DO MÚSCULO 

GASTROCNÊMIO NA TAREFA FLEXÃO PLANTAR COM 
ROTAÇÃO MEDIAL E LATERAL DA COXA EM HOMENS 

FISICAMENTE ATIVOS DE 18 A 25 ANOS – ESTUDO PILOTO 
 

Alexandre Jehan Marcori, Tulio 
Bernardo Macedo Alfano Moura, 

Victor Hugo Alves Okazaki 
48 

ANÁLISE DA ACELERAÇÃO EM JOGADORES DE FUTEBOL DE 
CATEGORIAS DE BASE DO MUNICIPIO DE LONDRINA- PR. 

Loani Landin Istchuk, Lucélia 
Batista de Almeida, Bruna 

Barboza Seron, Carlos Alberto 
Veiga Bruniera, Luiz Claudio 

Reeberg Stanganelli, Antonio 
Carlos Dourado 

49 

 
COMPARAÇÃO DA RELAÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DE 

CINTURA E QUADRIL DE UNIVERSITÁRIOS INTEGRANTES DO 
CURSO DE EDUCAÇÃO FISÍCA DO PERÍODO MATUTINO E 

NOTURNO. 
 

Marcia Gabrielly Fantin, Vitória 
Maria Francisquete, Erick Eches, 

Karina Elaine de Souza Silva 
 

50 

EFEITO DO EXERCÍCIO COM VIBRAÇÃO SOBRE AS 
RESPOSTAS CARDIOVASCULARES 

 

Thaisa Costa Dias, Marcos 
Doederlein Polito 

 

51 
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EFEITO DA ELETROESTIMULAÇÃO NO TORQUE ISOMÉTRICO 

NA TAREFA DE EXTENSÃO DE COTOVELO EM ADULTOS 
JOVENS FISICAMENTE ATIVOS 

 
 

Túlio Bernardo Macedo Alfano 
Moura, Alexandre Jehan Marcori, 
Bruno Secco Faquin, Victor Hugo 

Alves Okazaki 

52 

REPRODUTIBILIDADE DA TÉCNICA DE CONTRAÇÃO 
INTERPOLADA NO MOVIMENTO DE EXTENSÃO DE JOELHO 

 

Vinícius Barreto da Silva, Marcelo 
Bigliassi, Thiago Ferreira Dias 

Kanthack, Leandro Ricardo 
Altimari 

  53 

 
ASSOCIAÇÃO ENTRE A PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE 

EXTENSÃO E O NÍVEL DE PREOCUPAÇÃO DOS ESTUDANTES-
ESTAGIÁRIOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO 

 

Adriani Davanço Novais, Rafael 
Assalim Vilela, Jorge Both  

54 

 
REPRESENTAÇÕES SOBRE A TEORIA DA MOTRICIDADE 

HUMANA NA REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE 
(1979-1986) 

 

Ana Carolina Silva Bozz, Thiago 
Pelegrini 

55 

 
GESECOM – GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE 

ENVELHECIMENTO E COMPORTAMENTO MOTOR 
 
 

Juliana Bayeux Dascal, Diego 
Augusto Nascimento Ponce, 

Renan Vinicius Nogueira, Isabely 
Cristina dos Santos, Stella de 

Andrade Pessusqui 

56 

 
AS PREOCUPAÇÕES DOS ESTUDANTES-ESTAGIÁRIOS EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO CONFORME O 
AVANÇAR NO CURSO DE GRADUAÇÃO. 

 

Otavio Augusto Sereza, Rafael 
Assalim Vilela, Jorge Both 

57 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL  
DA EDUCAÇÃO FÍSICA (PET-EF) 

Tatiane Flavia de Oliveira, 
Cristiane Regina Coelho Candido, 

Bruno Secco Faquin, Túlio 
Bernardo Macedo Alfano, 

Alessandra Beggiato Porto, Victor 
Hugo Alves Okazaki 

58 

PROJETO DE EXTESÃO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Rafael Rodrigues, Robson Furlan 
Ricardo, Rosana Sohalia Teixeira 

Moreira 
59 

 
O NASCIMENTO DA EXPRESSÃO EDUCAÇÃO FÍSICA E SUA 

TRAJETÓRIA HISTÓRICA. 

 

Carlos Vinícius de Jesus Borelli, 
Ana Maria Pereira 

60 

REPRESENTAÇÕES SOBRE TEORIAS PEDAGÓGICAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA NA REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO 

ESPORTE (1979-1986) 

 
Marcio Yasuhiko da Costa 
Adaniya, Thiago Pelegrini 

 

61 
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FOLHA DE LONDRINA (1952-1960): NOTÍCIAS PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UM INDICE DE PESQUISA HISTÓRICA DO 
ESPORTE E DO LAZER EM LONDRINA-PR 

 
 

Tiago Giovani Fonseca, Diego 
Loman, João dos Santos Rolim, 
Pâmela Morais, Tony Honorato 

 

62 

 
OS SABERES DA GINÁSTICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA – ENSINO MÉDIO 

 

Beatriz Gonçalves Moreira, 
Marilene Cesário 63 

 
BULLYING NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 
Édipo Henrique Silva, Ana Cláudia 

Saladini 
 

64 

O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO ATLETISMO 
NA ESCOLA 

 
Erika Bandiera Rengel, Ana 

Cláudia Saladini 
 

65 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE CRIANÇAS COM 
DIFICULDADES MOTORAS E CARACTERÍSTICAS DE 

TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO 

 
Josiane Medina-Papst, Fabio Luis 

Bordini, Ana Flávia Fogaça, 
Rafaela Zortéa Fernandes Costa, 

Edison de Jesus Manoel, Inara 
Marques 

 

66 

 
A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM DANÇA: 

IDENTIFICANDO TEMAS E PROBLEMAS 
 

Laiza Floriano de Almeida, 

Kátia Simone Martins Mortari 
67 

 
ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DE CRIANÇAS 

COM TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO DA 
COORDENAÇÃO 

 

Rafaela Zortéa Fernandes Costa, 
Ana Flávia Fogaça, Josiane 

Medina-Papst 
68 

 
GINASTICA E SAÚDE 

 
Rhuam Felix Gertrudes 69 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA: ENSINO DOS CONTEÚDOS 

RELACIONADOS À SAÚDE 

 

Rodrigo Aparecido dos Santos, 
Ana Claudia Saladini 

70 

 
BRINCADEIRAS FOLCLÓRICAS: ENCANTANDO E 

SENSIBILIZANDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

 
Matheus Moreira Ballarini, Amir 

Mohanna, Marlene Vitória 
Biscaro 

 

71 
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ANÁLISE DAS AÇÕES TÉCNICAS DO KARATE EM UMA 
COMPETIÇÃO DE NÍVEL ESTADUAL 

 

 
Douglas Alves Bento, Vinícius 
Martins de Carvalho, Carlos 

Alberto Veiga Bruniera 
 

72 

REVISÃO DE LITERATURA: BIOMECÂNICA DO SAQUE NO 
TÊNIS DE CAMPO. 

 
Douglas Libonorio, Levi Henrique 

Magron Carrion, Leonardo 
Araújo, Carlos Alberto Veiga 

Bruniera 
 

73 

 
RELAÇÃO ENTRE A ENTRADA NA ÁGUA E O TEMPO TOTAL 

EM PROVA DE VELOCIDADE NA NATAÇÃO: ANÁLISE DA 
PROVA DE 50 METROS NADO LIVRE DO GRAND PRIX DE 

AUSTIN DE 2012 
 

Edelgir Rub Pesce Junior, Mariana 
Lima, Vinícius Aversa Nicolosi 
Garcia, Carlos Alberto Veiga 

Bruniera, Felipe Arruda Moura 

74 

 
ANÁLISE DA POSIÇÃO INICIAL DOS BRAÇOS E SUA 

INFLUÊNCIA NO DESEMPENHO DA EXECUÇÃO DO SALTO 
HORIZONTAL DO PRATICANTE DE PARKOUR. 

 
Lucas Yeiki Yamaguchi, Rubia 
Stella da Silva, Carlos Alberto 

Veiga Bruniera 
 

75 

PERFIL MOTOR DE ATLETAS JOVENS DO ESTADO DO 
PARANÁ NOS ANOS DE 2011 E 2012 

 
Lucélia Batista de Almeida, Loani 

Landin Istchuk, Hélcio Rossi 
Gonçalves, Julia Zoccolaro 

Durigan, Luiz Claudio Reeberg 
Stanganelli, Antonio Carlos 

Dourado 
 

76 

ANÁLISE CINEMÁTICA DAS AÇÕES TÉCNICAS BACKHAND E 
FOREHAND DE JOGADORES DE TÊNIS ATRAVÉS DO 

RASTREAMENTO AUTOMÁTICO. 

 
Mayra Tardelli de Jesus Testa, 
Oriane Martins, Carlos Alberto 
Veiga Bruniera, Felipe Arruda 

Moura 
 

77 
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COMPARAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DE UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES 2013  
DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO DO PERÍODO  

MATUTINO E NOTURNO 
 

1Angela Cristina Aguilera, 1Bárbara Corrêa Ricardo,1Bruna Myajima, 1Gabriel Renan Alberguine, 
1Giancarlo Schiessl, 2Karina Elaine de Souza Silva 

 
1
Acadêmicos do 1º ano do Curso de Bacharelado em Educação Física da UEL 

2
Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física da UEL - GEPEMENE 

 
A flexibilidade pode ser definida como a capacidade de gerar amplitude de movimento. Níveis 
desejáveis de flexibilidade podem auxiliar na prevenção e tratamento de importantesdisfunções 
ósteo-mio-articulares, como por exemplo, problemas de postura, articulação e lesõesmúsculo-
esquelético, que tendem a causar dor e desconforto consideráveis, portanto a manutenção da 
flexibilidade é uma ferramenta essencial para programas de treinamentos físicos e nos processos 
de reabilitação. Sendo assim, oobjetivo da pesquisa foi comparar o desempenho no “teste de 
sentar e alcançar”, como indicador deflexibilidade, em ingressantes do curso de Educação Física 
Bacharelado 2013 dos períodos matutino e noturno da Universidade Estadual de Londrina. 
Fizeramparte do estudo, 76universitários sendo (49 do sexo masculino e 27do sexo feminino) com 
idades entre 18 e 41 anos. Os avaliados foram submetidos às medidasantropométricas para 
caracterização geral da amostra (peso e estatura) e a realização doteste motor de sentar-e-
alcançarno banco de Wellsfoi empregada como indicador de flexibilidade. Para a análise dos 
dados, foi empregada estatística descritiva, com valores de média, desvio padrão e valores 
percentuais. Aclassificação dos voluntários que atenderam ou não os critérios mínimos 
estabelecidos pela literatura foi realizada com base na preconização descrita por 
Kruchelski&Rauchbach (2005). Para a comparação entre os voluntários do período matutino e 
noturno, foi empregado o teste “t” de Student, para amostras independentes, com nível de 
significância de p < 0,05. O software empregado foi o Excel.Os resultados demonstraram que a 
flexibilidade das mulheres foi 32,5 ± 10,5 cm e 32,4 ± 7,9 cm, para os períodos matutino e noturno 
respectivamente e dos homens foi 27,3 ± 7,7 cm e 26,2 ± 7,8 cm para os períodos matutino e 
noturno respectivamente. Aporcentagem de universitários que atenderam aos pontos de corte 
estabelecidos para a flexibilidade como boa ou muito boa foi de 71%e 56%para osperíodos 
matutino e noturno respectivamente. De acordo com os resultados, não foi observada diferença 
estatística nos valores de média da flexibilidade dos voluntários de ambos os períodos (p 
0,27).Conclui-se que a flexibilidade dos ingressantes no Curso de Educação Física Bacharelado, do 
período da manhã e da noite é semelhante. 

 
Palavras-Chave: Flexibilidade; aptidão física; universitários. 

  
E-mail: angela.aguilera@hotmail.com; babis2cr@hotmail.com; gabrielcanuto3@hotmail.com;  

giancarlo-schiessl@hotmail.com; kkasilva@yahoo.com.br 
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COMPARAÇÃO DO ÍNDICE DE CONICIDADE DE UNIVERSITÁRIOS  
INGRESSANTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO PERÍODO  

 
¹Douglas Fante, ¹Lilian Vieira do Nascimento, ¹ Patrícia Guimarães Duarte,  

¹Regina Altran, ¹Rita Damian, ²Karina Elaine de Souza Silva, 
 

1
Acadêmicos do 1º ano do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina; 

2
Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina – GEPEMENE. 

 
Introdução: O Índice de Conicidade (IC) é uma técnica voltada para avaliação da obesidade e 
distribuição da gordura corporal, especialmente na região abdominal. De acordo com os 
indicadores antropométricos de obesidade abdominal estima-se que a quantidade de tecido 
adiposo visceral está associada ao maior risco de desenvolvimento de doença cardiovascular. 
Objetivo: Identificar o IC de universitários ingressantes do curso de Educação Física da 
Universidade Estadual de Londrina no ano de 2013, nos períodos matutino e noturno e verificar a 
porcentagem dos voluntários que atenderam ou não os critérios mínimos estabelecidos pela 
literatura. Metodologia: Fizeram parte da amostra, 92 homens, sendo 49 da manhã e 43 da noite, 
e 52 mulheres, sendo 26 mulheres da manhã e 26 da noite, com idades entre 17 e 59 anos. Os 
avaliados foram submetidos a medidas antropométricas para caracterização geral da amostra 
(massa corporal e estatura) e circunferência de cintura. Como pontos de corte para IC, considerou-
se risco cardiovascular valores ≥1,25 para homens e ≥1,18 para mulheres. Para a análise dos 
dados, foi empregada estatística descritiva, com valores de média, desvio padrão e valores 
percentuais. Para a comparação do IC entre o período da manhã e da noite foi empregado o teste 
“t” de Student, para amostras independentes, com nível de significância de p < 0,05. O software 
empregado foi o Excel. Resultados: De acordo com os resultados, o IC dos homens foi 1,1 ± 0,1 e 
1,2 ± 0,1 para o período matutino e noturno respectivamente. Já o IC das mulheres foi 1,1 ± 0,1 
tanto para período matutino como noturno. Vale destacar o fato de que 12% das mulheres e 10% 
dos homens estão na zona de risco cardiovascular com base no IC. Os resultados demonstraram 
diferença significativa do IC entre os acadêmicos do matutino e do noturno (p < 0,05). Conclusão: 
Espera-se que esses resultados contribuam para melhor quantificar o risco cardiovascular dos 
universitários ingressantes do curso de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina, 
fornecendo informações para haja prevenção de doenças cardiovasculares. 
 
Palavras-chave: Índice de Conicidade, Risco Cardiovascular, Adiposidade Visceral. 
 
Email:  Douglas_fante@yahoo.com.br , lilian_vieira_@hotmail.com, paty._guimaraes@hotmail.com, 

re.altran@gmail.com , ritadamian8@gmail.com . 
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COMPARAÇÃO DA RESISTÊNCIA MUSCULAR ABDOMINAL DE UNIVERSITÁRIOS 
INGRESSANTES DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE AMBOS OS SEXOS 

 
1Fernando Moreira Scantamburgo, 1Danilo Ferreira do Prado, 1 Diego Lucas Batista, 1Estefani 

Moraes Sillis, 2Erick Eches, 3Karina Elaine de Souza Silva 
 

1
Graduandos do 1º ano do curso de Educação Física – Universidade Estadual de Londrina  

2
Mestrando do curso de Educação Física – Universidade Estadual de Londrina 

3
Profesora Doutora do Curso de Educação Física – Universidade Estadual de Londrina 

 
Níveis desejáveis de força abdominal podem contribuir para uma boa postura, prevenir 
traumatismos na coluna, evitar hérnias além da questão estética. Contudo, uma musculatura 
abdominal enfraquecia poderá originar vários danos ao corpo, como danos posturais severos, que 
podem causar prejuízos a vários órgãos do sistema digestivo, respiratório, neural, estrutura óssea, 
podendo favorecer o surgimento de diversas patologias. O sedentarismo, a falta de tempo, 
informação, instrução e o estilo de vida adotado por homens e mulheres podem ser 
determinantes para possíveis diferenças na força abdominal entre sexos.  Com essas informações 
em mente, o objetivo da pesquisa foi comparar o desempenho alcançado no teste de resistência 
abdominal, como indicador de força abdominal, em calouros do curso de Educação Física do ano 
de 2013 na Universidade Estadual de Londrina, de ambos os sexos. Fizeram parte do estudo, 144 
alunos, sendo 52 mulheres e 92 homens. Os avaliados foram submetidos a medidas 
antropométricas para caracterização geral da amostra (massa corporal e estatura) e a realização 
do teste de resistência abdominal em um minuto (indicador de força abdominal). Para a análise 
dos dados, foi empregada estatística descritiva, com valores de média, desvio padrão e valores 
percentuais. A classificação dos voluntários que atenderam ou não os critérios mínimos 
estabelecidos pela literatura foi realizada com base na preconização descrita pela POLLOCK (1993). 
Para a comparação entre os ingressantes do sexo masculino e feminino, foi empregado o teste “t” 
de Student, para amostras independentes, com nível de significância de p < 0,05. O software 
empregado foi o Excel. A média de abdominais do sexo masculino foi de 48,4 ± 11,1 repetições e 
para o sexo feminino foi de 38,6 ± 9,2, sendo a resistência abdominal do sexo masculino superior à 
do feminino (p 0,00). Entre os avaliados, 53 dos homens e 38 das mulheres atenderam aos 
critérios mínimos para a saúde. Conclui-se que a maioria dos avaliados atendeu aos critérios 
mínimos de saúde e homens apresentam maior força abdominal que mulheres. 
 
Palavras-Chave: Educação Física, Força abdominal, Saúde. 52 92 

 
Email:  Fernando_crashsk8@hotmail.com; daniloferreira.prado@yahoo.com.br; 

diegobedf@hotmail.com; Estefani.sillis@gmail.com  
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ANÁLISE BIOMECÂNICA DA MARHA EM IDOSOS PRATICANTES DE CAMINHADA 
 

¹Gabriel Pinheiro Raszl, ²Gustavo Keichi Furuya, ¹Loani Landin Istchuk, 
¹Lucélia Batista Almeida, ¹Julia Zoccolaro Durigan, ²Carlos Alberto Veiga Bruniera, 

 
1
Membro do Grupo de Estudo LAPECE – Universidade Estadual de Londrina  

2
Docente - Universidade Estadual de Londrina 

 
Sabe-se que o aumento da proporção de idosos na população brasileira recorda  a discussão dos 
fatores incapacitantes nessa faixa etária, dos quais destaca - se a ocorrência de quedas seguidas 
de fraturas, restrição de atividades, declínio na saúde e aumento do risco de institucionalização 
(TROMP et al, 1998). Segundo as modificações adicionais relacionadas com o envelhecimento 
incluem diminuição da altura e comprimento dos passos, e ainda uma redução na flexão dos 
joelhos e tronco (FREITAS, et al., 2002). Distúrbios da marcha em idosos constituem fatores de 
risco para problemas como quedas e perda de autonomia nas atividades diárias. Infelizmente, 
lesões e fatalidades relacionadas a quedas, acometem grande parcela dos idosos, devido ao fato 
dessa população ter um sistema motor debilitado durante a caminhada. Assim é importante 
estudar e pesquisar fatores que afetam a qualidade da marcha, no intuito de proporcionar 
melhores condições de locomoção para este grupo especial. A presente pesquisa tem como 
objetivo analisar variáveis biomecânicas da marcha em idosos praticantes de caminhada na cidade 
de Londrina, identificando as variáveis espaço-temporais: Tempo total da caminhada (T), 
comprimento do passo (CP); Frequência da passada (FP). A presente pesquisa será  realizada na 
quadra poliesportiva do CEFE na Universidade Estadual de Londrina, com 17 idosos  com média de 
idade de 66,5 anos, todos participantes do grupo de caminhada do Zerão em Londrina. Identificou 
as seguintes variáveis cinemáticas: Tempo total da caminhada (T), Comprimento do Passo (CP); 
Frequência da Passada (FP). Equipamentos necessários: uma  filmadora, 3 cones, fita métrica, fita 
crepe e cronômetro. Abordaremos a metodologia de caráter quantitativo, relacionada à 
mensuração das variáveis, T, CP e FP. Na quadra poliesportiva os idosos caminharão um percurso 
de 15 metros, no entanto será analisado 10 metros do percurso proposto.  A filmadora será 
colocada no 8º metro, para análise de todas as variáveis. A importante contribuição deste trabalho 
será oferecer uma percepção  das variáveis biomecânicas da marcha que são prejudicadas com o 
processo normal de envelhecimento, mas que podem ser modificadas com a técnica correta e 
auxilio de profissionais.  
 
Palavras-Chave: Esporte, Caminhada, Idosos, Biomecânica.  
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COMPARAÇÃO DO VO²máx DE UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES DO  
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO PERÍODO NOTURNO E MATUTINO 

 

¹Letícia Gonçalves, ¹Lívia Avancini, ¹Ronaldo Pereira Bealta,  
¹Rui Junior, ²Erick Eches, 3Karina Elaine de Souza Silva 

 
¹Acadêmicos do 1º Ano de Bacharelado do Curso de Educação Física da UEL 

2
Mestrando em Educação Física UEL/UEM - GEPEMENE

 

3
 Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física na Universidade Estadual de Londrina – GEPEMENE 

 
Introdução:A aptidão cardiorrespiratória é um dos componentes da aptidão física relacionada à 
saúde, que contribui para a realização satisfatória de inúmeras atividades do dia a dia, bem como 
na prática de esportes. Objetivo: Comparar o VO²max de universitários ingressantes do curso de 
educação física dos períodos noturno e matutino no ano de 2013. Metodologia: Foram avaliados 
144 ingressantes do curso de Educação Física Bacharelado da Universidade Estadual de Londrina, 
sendo eles 52 mulheres (26 noturno - 26 matutino) e 92 homens ( 43 noturno - 49 matutino). Os 
avaliados foram submetidos a medidas antropométricas para caracterização geral da amostra 
(massa corporal e estatura) e teste de Léger, como indicador da aptidão cardiorrespiratória. A 
classificação dos voluntários que atenderam ou não os critérios mínimos estabelecidos pela 
literatura foi realizada com base na preconização descrita por Cooper (1992). Para a análise dos 
dados, foi empregada estatística descritiva, com valores de média, desvio padrão e valores 
percentuais. Para a comparação do VO²max entre os períodos noturno e matutino foi empregado o 
teste “t” de Student, para amostras independentes, com nível de significância de p < 0,05. O 
software empregado foi o Excel. Resultados: Os resultados demonstraram que oVO²max das 
mulheres foi 35,0 ± 5,2 ml.kg.min-1 cm e 33,7 ± 3,4 ml.kg.min-1, para os períodos matutino e 
noturno respectivamente e dos homens foi 43,8 ± 6,4 ml.kg.min-1 e 41,8 ± 6,3 ml.kg.min-1 para os 
períodos matutino e noturno respectivamente. A porcentagem de universitários que atenderam 
aos pontos de corte estabelecidos para a VO²max foi de 86% e 92% para os períodos matutino e 
noturno respectivamente. De acordo com os resultados, não foi observada diferença estatística 
nos valores de média doVO²max dos voluntários de ambos os períodos (p 0,18). Conclui-se que 
oVO²max dos ingressantes no Curso de Educação Física Bacharelado, do período da manhã e da 
noite é semelhante e os acadêmicos atenderam os critérios estabelecidos para o componente 
da aptidão física relacionada à saúde. 
 

Palavras-Chave: VO²max; aptidão física; universitários 
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VO2máx DE UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES DO CURSO DE  
EDUCAÇÃO FÍSICA DO PERÍODO NOTURNO 

 
¹Mariana Carvalho Spirandelli, ¹Amanda Ventrella, ¹Adriani Davanço Novais, ¹André Henrique 

Borges Guirelli, ¹André Batista de Oliveira, 2Karina Elaine de Souza Silva 
 

1
Acadêmicos do 1º ano do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina; 
2
Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina - GEPEMENE 

 

O VO2máx é a quantidade máxima de oxigênio que o corpo consome durante a prática de uma 
atividade física e é um dos componentes da aptidão física. Com a avaliação do VO2máx obtém-se 
um importante indicador para a prescrição de um programa de exercícios físicos. O objetivo da 
pesquisa foi avaliar os níveis de VO2máx dos universitários ingressantes do Curso de Educação 
Física do período noturno 2013 da Universidade Estadual de Londrina. Fizeram parte do estudo 35 
voluntários, sendo eles 11 mulheres e 24 homens. Os avaliados foram submetidos ao teste de 
Cooper, com duração de 12 minutos, na pista de atletismo da própria Universidade. Na avaliação o 
voluntário percorre em 12 minutos a maior distância possível. Para a análise dos dados, foi 
empregada estatística descritiva, com valores de média, desvio padrão e valores percentuais. A 
classificação dos voluntários que atenderam ou não os critérios mínimos estabelecidos pela 
literatura foi realizada com base na preconização descrita por Cooper (1992). De acordo com os 
resultados, o VO2máx para o grupo feminino foi de 33,7 ± 3,4 ml(kg.min)-1 e para o grupo 
masculino foi de 41,8 ± 6,3 ml(kg.min)-1. Dentre os avaliados, 50% dos homens atenderam os 
critérios mínimos e 50% não atenderam. Para as mulheres, 18,18% atenderam e 81,82% não 
atenderam. Conclui-se que o nível de condicionamento cardiorrespiratório das mulheres foi muito 
baixo e o dos homens, apenas 50% atenderam os critérios estabelecidos. Sendo assim, 
recomenda-se a adoção de exercícios que visem à melhoria do condicionamento 
cardiorrespiratório. 
 
Palavras-Chave: Aptidão cardiorrespiratória, Educação Física, VO2máx. 
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RESISTÊNCIA MUSCULAR ABDOMINAL DE UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES DO 
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UEL 2013 DO PERÍODO MATUTINO 

 
1Marlon Shoiti Kurosawa, 1Renan Vinicius Nogueira, 1Lucas Mizuta da Silva,  

2Erick Eches, 3Karina Elaine de Souza Silva 
 

1
Graduandos do Curso de Educação Física Bacharelado – UEL 

 

2
Mestrando em Educação Física UEL/UEM - GEPEMENE

 

3
Docente do Curso de Educação Física Bacharelado – UEL - GEPEMENE

 
 

 

A resistência abdominal tem destaque por ser muito utilizada em exercícios para a saúde e 
esporte, com forte relação na manutenção postural e consequente melhora no desempenho 
físico. O objetivo do estudo foi avaliar a resistência muscular abdominal de universitários 
ingressantes do Curso de Educação Física Bacharelado UEL 2013 do período matutino. A amostra 
foi composta por 41 voluntários, sendo 24 do sexo masculino e 17 do sexo feminino, com idades 
entre 17 e 28 anos, regularmente matriculados no curso de Educação Física Bacharelado da 
respectiva universidade. Os avaliados foram submetidos a medidas antropométricas para 
caracterização geral da amostra (massa corporal e estatura) e ao teste de resistência muscular 
abdominal em 1 minuto. A classificação dos resultados alcançados pelos voluntários foi realizada 
com base na preconização descrita por POLLOCK (2000). Para a análise dos dados, foi empregada 
estatística descritiva, com valores de média, desvio padrão e valores percentuais. Entre os homens 
87,5% apresentaram valores excelentes, 8,3% acima da média e 4,17% na média; entre as 
mulheres 23,53% demonstraram classificação excelente, 23,53% ficaram acima da média, 11,76% 
abaixo da média e 23,53 obtiveram desempenhos ruins. Através dos dados obtidos, conclui-se que 
60,97%, ou seja, mais da metade dos avaliados alcançou o status de excelência demonstrando 
grande resitência muscular abdominal, acompanhados de 14,63% que ficaram acima da média, 
7,32% que ficaram na média, 4,88% que ficaram abaixo da média e 9,76% que apresentaram 
limitações em relação à resistência abdominal. Entretanto, a ênfase fica por conta do sexo 
masculino que demonstrou bons resultados na resistência abdominal, caracterizando dessa forma 
maior aptidão na resistência abdominal da amostra. 
 

Palavras-Chave: Educação Física, Resistencia Muscular Abdominal, Aptidão Física relacionada à 
Saúde.  
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VO2máx DE UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES DO CURSO  
DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO PERÍODO MATUTINO 

 
1Matheus Henrique Souza e Silva, 1Desiree Fernanda Nascimento Rodrigues,  1Igor Akaishi 

Scarpetta, 1Tulio Cesar Matos Bonfim, 2Erick Eches, 3Karina Elaine de Souza Silva 
 

1
Acadêmicos do 1º ano do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina 

2 
Mestrando em Educação Física UEL/UEM - GEPEMENE

 

3 
Docente do Curso de Bacharelado em Educação Física da UEL- GEPEMENE 

 

Introdução: O VO2máx é o volume máximo de oxigênio que o corpo consegue recrutar dos 
pulmões, levar até os tecidos através do sistema cardiovascular e usar na produção de energia, 
numa unidade de tempo, sendo um dos indicadores da aptidão cardiorrespiratória. Objetivo: 
Analisar o VO2máx máximo dos alunos ingressantes no curso de Educação Física – bacharelado do 
período matutino no ano de 2013. Metodologia: Fizeram parte da amostra, 49 homens e 27 
mulheres, com idades entre 17 e 30 anos. Os avaliados foram submetidos a medidas 
antropométricas para caracterização geral da amostra (massa corporal e estatura) e teste de 
corrida de Léger (teste de campo - indireto), com o objetivo de predizer o VO2máx. A predição do 
VO2máx foi obtida pela equação: VOmáx. = - 27,4 + 6 x (Velocidade do último estágio em km/h). A 
classificação dos voluntários que atenderam ou não os critérios mínimos estabelecidos pela 
literatura foi realizada com base na tabela descrita por Cooper (1992). Para a análise dos dados, 
foi empregada estatística descritiva, com valores de média, desvio padrão e valores percentuais. O 
software empregado foi o Excel. Resultados: De acordo com os resultados, o VO2máx das mulheres 
foi 35,0 ± 5,2 ml.kg.min-1, sendo que dentre as avaliadas 53,8% atenderam o critério mínimo de 
avaliação. Entre os homens, o VO2máx foi 43,8 ± 6,4 ml.kg.min-1, sendo que 52% dos voluntários 
atenderam aos critérios mínimos estabelecidos. Conclusão: Conclui-se através do teste realizado 
que 48% dos homens 46,2% das mulheres não atenderam aos critérios mínimos estabelecidos 
pela literatura. Sendo assim, sugere-se a adoção de exercícios que visem o aprimoramento e 
manutenção da aptidão cardiorrespiratória dos voluntários.  
 
Palavras-chave: VO2máx, aptidão cardiorrespiratória, universitários, educação física 
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COMPARAÇÃO DA FLEXIBILIDADE DE UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES  
DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE AMBOS OS SEXOS 

 
¹Natanael Pereira Gomes, ¹Andressa dos Santos Sonavigo, ¹Caroline Davila dos Santos Borela, 

¹Edson Gonsales da Cruz Filho, ¹Jackeline Harumy Endo, ²Karina Elaine de Souza Silva. 
 

¹Discentes do Curso de Graduação em Educação Física-Bacharel – Universidade Estadual de Londrina, ²Docente do 
Curso de Educação Física – Universidade Estadual de Londrina 

 

Introdução: Exercícios de flexibilidade (alongamentos) ajudam na postura e na irrigação 
sanguínea, levando oxigênio às fibras musculares e diminuindo os produtos tóxicos. É um 
importante componente da aptidão física relacionada à saúde, tornando possível a realização de 
tarefas basicas com conforto e tranquilidade, a literatura nos mostra que, em geral, os homens 
tem seu desenvolvimento da flexibilidade interrompido antes das mulheres, o que as torna mais 
flexivel que os homens.  Objetivo: Comparar a flexibilidade de universitários ingressantes do Curso 
de Educação Física Bacharelado de 2013 entre ambos os sexos. Metodologia: Fizeram parte da 
amostra, 92 homens, sendo 49 da manhã e 43 da noite, e 52 mulheres, sendo 26 da manhã e 26 
da noite, com idades entre 17 e 59 anos. Os avaliados foram submetidos a medidas 
antropométricas para caracterização geral da amostra (massa corporal e estatura) e teste de 
sentar e alcançar, como indicador de flexibilidade. A classificação dos voluntários que atenderam 
ou não os critérios mínimos estabelecidos pela literatura foi realizada com base na preconização 
descrita por DELGADO (2014). Para a análise dos dados, foi empregada estatística descritiva, com 
valores de média, desvio padrão e valores percentuais. Para a comparação da flexibilidade entre 
ambos os sexos foi empregado o teste “t” de Student, para amostras independentes, com nível de 
significância de p < 0,05. O software empregado foi o Excel. Resultados: De acordo com os 
resultados, a flexibilidade das mulheres foi 32,5 ± 9,2 cm, sendo eu dentre as avaliadas 51,3% 
atenderam o critério mínimo de avaliação. Entre os homens, a flexibilidade foi 26,7 ± 7,7 cm, 
sendo que 45% dos voluntários atenderam aos critérios mínimos estabelecidos. Ao comparar os 
resultados entre homens e mulheres, observou-se que mulheres são mais flexíveis que os homens 
(p 0,00). Conclusão: Pode-se concluir que, para as turmas ingressantes no curso de Educação 
Física, do ano de 2013, as mulheres possuem maior flexibilidade que homens. 
 
Palavras-Chave: Flexibilidade, Aptidão Física Relacionada à saúde, Educação Física. 
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ATIVIDADE FÍSICA COMO PROPOSTA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE 
 

1 Rosemeire Ferreira Benate, ²Iranilde José Messias Mendes 
 

1
Universidade de Franca – Unifran 

²Docente do programa de mestrado em promoçao de saúde - USP de Ribeirão Preto 
 

Com todos os avanços que acontecem na área de Educação Física, ainda se nota muitos traços de 
concepções que marcaram tendências importantes sobre esta área de conhecimento. Hoje a 
atividade física sendo tão estimulada na promoção de saúde, é preciso despertar interesse tanto 
no educador físico quanto do praticante, da importância de cuidar do corpo nas diferentes 
dimensões para a qualidade de vida. O objetivo deste estudo é descrever a experiência do 
programa de atividade física junto ao serviço público, apresentar e analisar as respostas e efeitos 
na ótica dos participantes. Optamos como referencial teórico e prático as concepções formuladas 
pelo Mauro Guiselini, dando ênfase sobre o trabalho corporal, sendo mobilizador de energia, 
proporcionando a integração do corpo físico com as demais dimensões: emocional, intelectual, 
social e espiritual. A pesquisa – de natureza qualitativa, utilizou como recurso metodológico para 
coleta de dados, um questionário semi-estruturado. Os sujeitos da investigação foram os 
participantes, que freqüentaram por mais de 3 anos, as aulas em diferentes locais que a 
pesquisadora ministrou ginástica. Para o estudo dos dados, utilizamos o método de análise de 
conteúdo, tendo como referência os estudos de Bardin e Minayo. O Programa de Atividade Física 
Comunitária ,desenvolvido na cidade de Franca pela Coordenadoria de Esportes, foi escolhido para 
contribuir nesta pesquisa pois percebeu-se ser importante  no serviço público, devido a 
abrangência e alcance na comunidade, pois 21 locais em diferentes pontos da cidade receberam 
atendimentos. No desenvolvimento do trabalho, a investigação aponta a importância da atividade 
física na promoção de saúde e os resultados obtidos evidenciam ao fazer o exercício físico ocorre a 
integração dos canais energéticos pela mobilização da energia pessoal. Constatamos com base aos 
depoimentos o quanto que o educador físico interfere no desenvolvimento das pessoas servindo 
como referência e percebemos o quanto este profissional precisa estar atento para desempenhar 
sua função com responsabilidade. 
  
Palavras-Chave: Atividade Física, Programas de Promoção de Saúde, Educação Física. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PROJETO DE EXTENSÃO  
NATAÇÃO PARA TODOS – SEGUNDA FASE 

 
1 Vinicius Almendros Machado de Oliveira; 2Everaldo Lambert dos Reis;  

2Bruna Barboza Seron; 2Eloise Werle de Almeida; 3Márcia Greguol  
 

1
Dicente do curso de graduação em Esporte –  

Centro de Educação Física e Esporte – Universidade Estadual de Londrina  
2
Dicente do curso de mestrado em Educação Física UEL/UEM –  

Centro de Educação Física e Esporte – Universidade Estadual de Londrina 
3
Docente do Centro de Educação Física e Esporte –  

Coordenadora do Projeto de Extensão Natação para Todos – Universidade Estadual de Londrina 
 

 
Introdução: 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. Objetivo: 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. Método: 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 14 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. Resultados/Discussão: 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. Conclusão: 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, Deficiência, Crianças, Inclusão. 
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CONFIABILIDADE INTRA EXAMINADOR NA ANÁLISE DOS ÂNGULOS  
TORÁCICOS E LOMBARES POR FOTOGRAMETRIA 

 
1Alessandra Beggiato Porto, 2Celina Maria Quirino, 3Bruno Secco Faquin,  

3Victor Hugo Alves Okazaki 
 

1
Aluna de Graduação- Educação Física Bacharel – Bolsista CNPq - Universidade Estadual de Londrina  

2
Aluna de graduação – Educação Física Bacharel -– Bolsista Fundação Araucária- Universidade Estadual de Londrina 

3
Doutorando– Universidade Estadual de Londrina 

4
Orientador – Tutor do Programa de Educação Tutorial (PET) – Universidade Estadual de Londrina 

 
A fotogrametria tem sido usada como forma de quantificação dos desvios posturais por meio da 
análise de imagens. Saber se o método é confiável é importante para que não ocorra o 
comprometimento das análises. Esse estudo objetivou em analisar a confiabilidade intra 
examinador das medidas dos ângulos torácicos e lombares por meio da fotogrametria. 
Participaram do estudo 30 voluntários de ambos os sexos com idade média de 25 anos (DP=5,8). 
Os processos das vértebras C7, T12 e L5 foram identificados por palpação por um examinador 
previamente treinado (30 horas) e marcadores foram afixados com fita dupla face, externamente 
à pele do participante. Em posição ortostática olhando a um ponto fixo a frente, 3 fotos em plano 
sagital foram tiradas do participante. Os marcadores foram removidos e esse procedimento foi 
repetido mais 2 vezes, totalizando 3 sessões, com 3 fotos em cada, com intervalo de 15 minutos 
entre cada sessão. As fotos foram transferidas para o computador, em que foram localizadas as 
coordenadas em plano cartesiano “x” e “y” dos pontos distais e proximais de cada marcador 
(software PAINT) para serem calculados os ângulos torácicos e lombares (Microsoft Excel). O teste 
de coeficiente de correlação intraclasse (CCI) mostrou forte confiabilidade nas medidas para os 
ângulos torácicos (CCI=0,9) e o teste de Bland-Altman apresentou viés de 0,30 entre as sessões 1 e 
2, -0,20 entre a 1 e 3 e -0,50 entre as sessões 2 e 3. Para os ângulos lombares a confiabilidade 
também foi forte (CCI=0,9) com viés de 0,40 entre as sessões 1 e 2, 1,30 entre 1 e 3 e 0,9 entre 2 e 
3. O treinamento prévio do examinador e a simplicidade do método podem ser fatores que 
contribuíram para que as medidas fossem confiáveis. Por conseguinte, o método de análise da 
postura por meio de fotogrametria demonstrou ser confiável e demonstrou ser uma ferramenta 
interessante para as análises clínicas de diagnóstico de desvios posturais.  
 
Palavras-Chave: Fotogrametria, confiabilidade, ângulos torácicos e ângulos lombares. 
 
Email: porto_ale@hotmail.com  
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RELAÇÃO DO DESEMPENHO ENTRE TAREFAS DE PLANEJAMENTO MOTOR E 
EXECUTIVO EM JOVENS ADULTOS 

 
Ana Flávia Fogaça1, Rafaela Zórtea Fernandes Costa2,  Josiane Medina-Papst3. 

 
1
Programa de Educação Tutorial da Educação Física – Bolsa MEC/SESu - Universidade Estadual de Londrina 

2
Programa de Educação Tutorial da Educação Física– Bolsa de ensino PROGRAD – Universidade Estadual de Londrina 

3
Grupo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento e Aprendizagem motora (GEPEDAM) –  

Universidade Estadual de Londrina  

 
O planejamento da ação é um processo cognitivo relacionado à seleção e execução de 
movimentos apropriados à demanda da tarefa, portanto, um processo importante para o bom 
desempenho do sujeito. Similarmente, entende-se que o planejamento executivo(PE), que 
consiste na seleção sequencial de movimentos, seja parte do processo de tomada de decisões 
sobre o que fazer em determinada tarefa. Vários trabalhos foram realizados sobre o desempenho 
de sujeitos em tarefas de planejamento da ação, e a atuação do PE na tomada de decisões. 
Contudo, esse estudo questiona a relação entre a capacidade de planejamento motor(PM) e PE de 
adultos, ou seja, se o bom desempenho em uma tarefa de PM explicaria o desempenho na tarefa 
de PE. Portanto, este estudo objetiva identificar a relação do desempenho de adultos entre tarefas 
de PM e PE. Participarão 50adultos jovens, entre 18-30anos de idade, de ambos os sexos. A tarefa 
de PM consiste em apreender, transportar e inserir uma barra de madeira(25cm) posicionada 
horizontalmente sobre um suporte de madeira(10cm de altura) para um de dois alvos localizados 
lateralmente (ROSENBAUM et al.,1990). Serão realizadas 20tentativas randomizadas com 4tipos 
de combinações diferentes(extremidade amarela da barra no alvo amarelo, extremidade amarela 
no alvo vermelho, extremidade vermelha no alvo amarelo e extremidade vermelha no alvo 
vermelho). A análise da tarefa será feita com base no tipo de apreensão(overhand ou underhand) 
realizada pelo participante. Na tarefa de PE, os participantes realizarão 3tentativas consecutivas 
de 6minutos cada para resolver a Torre de Hanói, composta por quatro discos de diferentes 
tamanhos. Eles deverão movimentar os discos entre três pinos, de forma que: apenas um disco 
seja movimentado por vez; apenas discos menores estejam em cima de discos maiores e; os 
participantes só poderão utilizar uma das mãos para movimentar os discos, objetivando assim, 
transportar toda a torre para um dos outros dois pinos livres. Para a análise dessa tarefa, serão 
observados o número total de movimentos realizados na tentativa, tempo necessário para a 
resolução da torre e o número de vezes que o participante retornar a torre para a posição inicial. 
Espera-se que os participantes obtenham desempenho semelhante nas duas tarefas. 
 
Palavras-Chave: Controle Motor, Avaliação Cognitiva, Planejamento da Ação, Jovens Adultos.  
 
E-mail: flavita.kinomoto@bol.com.br, rafaela_zortea@hotmail.com, josi_medina@hotmail.com. 
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DIAGNÓSTICO DA PREFERÊNCIA LATERAL DE ATLETAS DE  
FUTEBOL DA CATEGORIA INFANTO-JUVENIL 

 
Bruno Secco Faquin1, Cristiane Regina Coelho Candido2, Tatiane Flávia de Oliveira2,  

Lucas Rafael Heleno3,  Christiane de Souza Guerino Macedo4, Victor Hugo Alves Okazaki5 
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Programa de Pós Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL 

3 
Graduando- Fisioterapia Universidade Estadual de Londrina 

4  
Professora Doutoranda- Fisioterapia Universidade Estadual de Londrina   
5  

Professor Doutor- Grupo de Pesquisa Neurociências Motoras (NEMO)  
- Programa de Pós Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL 

 
A preferência lateral (PL) refere-se à frequência no uso de um dos hemisférios corporais para 
realizar uma determinada tarefa. A alta taxa de destros na população mundial (aproximadamente 
90%) sugere que fatores genéticos são os principais responsáveis pela determinação da PL. 
Todavia, estudos apontam evidências da forte influência do ambiente na formação, modificação e 
extinção da PL. Foi levantada a hipótese de que o treinamento dos dois hemisférios corporais no 
futebol proporcionará a uma redução na PL. O presente estudo realizou um diagnostico da PL dos 
membros inferiores (MMII) e superiores (MMSS) de atletas de futebol infanto-juvenis. Vinte e dois 
atletas com idade mediana de 15 anos (Q1=15; Q3=16) foram analisados por meio do Inventário de 
Preferência Lateral Global (IPLAG) (MARIM; OKAZAKI, 2010). Foram utilizados o IPLAG-B, que 
analisa a PL dos MMSS, e o IPLAG-C, que analisa a PL dos MMII. Os atletas foram instruídos a 
responderem qual era sua preferência para realizarem tarefas do cotidiano, de acordo com as 
seguintes respostas: (1) sempre esquerda, (2) maioria esquerda, (3) indiferente, (4) maioria 
direita, (5) sempre direita e (6) não sei. Foi verificada uma PL “moderadamente destra” para 
MMSS, com mediana de 4,4 (Q1=4,03; Q3=4,53), e para MMII, com mediana de 3,6 (Q1=2,9; 
Q3=3,95). A PL do MMSS foi semelhante à população mundial. Porém, a PL do MMII apresentou 
uma tendência para “ambidestria/indiferente”. Entretanto, a mesma não foi forte o suficiente 
para alterar a classificação da PL, a qual seria obtida com uma mediana de 3,5. Esta característica 
pode ser explicada pela associação entre as características da modalidade do futebol que utiliza 
predominantemente os MMII e as influências do ambiente. Possivelmente, os praticantes não 
utilizam ambos os lados do corpo de forma simétrica em seus treinamentos, e/ou a quantidade de 
prática não foi suficiente para gerar ambidestria. Nesta lógica, quando os atletas atingirem a 
categoria adulta talvez esta alteração ocorra em função da maior quantidade de prática. No 
entanto, o efeito do ambiente nas tarefas do cotidiano também auxiliaram no fortalecimento da 
PL para o lado direito, uma vez que o ambiente possui maiores restrições favoráveis ao uso deste 
lado. 
 
Palavras-chave: Lateralidade; Controle motor; IPLAG. 
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REPRODUTIBILIDADE INTRA AVALIADOR NA REPETIBILIDADE DA DIGITALIZAÇÃO 
NA AVALIAÇÃO POSTURAL POR MEIO DE FOTOGRAMETRIA 

 
Celina Maria Quirino¹, Alessandra Beggiato Porto² ,Bruno SeccoFaquin3, VictorHugo Alves Okazaki4 

 
¹Graduanda em Educação Física Bacharel– Bolsista de Iniciação cientificaEducação Física –  
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Doutorando- Grupo de Pesquisa Neurociências Motoras (NEMO) -  

Programa de Pós Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL 
4
Tutor do Programa de Educação Tutorial da Educação Física -Universidade Estadual de Londrina 

 

A digitalização é o processo de identificação dos referenciais anatômicos na foto da avaliação 
postural por fotogrametria. Tal procedimento pode influenciar a reprodutibilidade das medidas 
proporcionando errosde medidadurante a análise das digitalizações e dos resultados. Em face ao 
exposto, o presente estudo analisou a reprodutibilidade intra avaliador na identificação da 
posição dos marcadores no processo de digitalização na avaliação postural por fotogrametria. 
Inicialmente, trinta voluntários apresentaram idade média de 25 anos (DP=5,8), massa corporal 
de 68 kg (DP=14,64),foramavaliados por meio da identificação por palpação e demarcação(com 
marcadores externos de 5 cm de diâmetro e 1 cm² de base)dos processos anatômicos das 
vértebras C7, T12 e L5. Inicialmente, os participantes foram posicionados em um local 
previamente marcado, com o olhar fixo em um ponto a sua frente (altura dos seus olhos) para 
serem realizadas as fotos no plano sagital. A reprodutibilidade foi realizada por meio da 
identificação da posição dos marcadores externos por um avaliador que realizou a digitalização 
em dois dias diferentes, com intervalo de 24 horas após a primeira digitalização. A identificação 
dos marcadores foi realizada no software de Avaliação Postural (SAPO), que calculou 
automaticamente os ângulos torácicos (C7+T12) e lombares (T12+L5).O Coeficiente de 
Correlação Intraclasse e o teste de Bland Altman foram utilizados para analisar a 
confiabilidade/reprodutibilidade das medidas angulares. Foi encontrada alta confiabilidade nas 

digitalizações do ângulo torácico (CCI=0,99 IC de 95%, =0,28),com viés variando entre-1,14º 

e2,05º;e do ângulo lombar(CCI= 0,99, IC de 95%, =0,32), com viés variando entre -1,46º 
e2,70º.A alta reprodutibilidade encontrada foi explicada pelos recursos disponíveis no software 
SAPO que auxiliaram na identificação dos marcadores, tal como a ferramenta de Zoom e 
ferramenta de manipulação das características de imagem (contraste, brilho, etc.). Tais 
resultados sugerem que o processo de identificação dos marcadores por meio do software 
permite grande precisão, principalmente quando marcadores externos são utilizados como 
referencia nas análises.Por conseguinte, houve reprodutibilidade intra avaliador, o que garantiu 
consistência nas digitalizações na identificação da posição dos marcadores torácico e lombares. 

 
Palavras-Chave: reprodutibilidade intra-avaliador, fotogrametria, avaliação postural 
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COMPARAÇÃO DO CONTROLE POSTURAL DE IDOSAS E  
ADULTAS JOVENS FISICAMENTE ATIVAS 
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O envelhecimento causa alterações no controle postural dos idosos que podem estar associadas 
com a incidência de quedas. Ademais, avaliar o efeito do envelhecimento no controle postural 
permite compreender quais deteriorações contribuem para a diminuição na estabilidade. Dentro 
deste escopo, o presente estudo comparou o controle postural de idosas e adultas jovens 
fisicamente ativas. Participaram do estudo 20 idosas (M=67 anos; DP=5) e 20 adultas jovens (= 24 
anos; DP=5) todas fisicamente ativas (IPAQ- versão curta). As participantes foram analisadas em 
uma plataforma de força AMTI (100 Hz), na qual, realizaram seis tentativas na posição ortostática 
em base bipodal, durante 30 segundos. A descrição dos dados foi realizada por mediana (M),  1º 
quartil (1ºQ) e 3º quartil (3ºQ). As comparações foram realizadas por meio do teste de Mann-
Withiney, com significância de 5% (P<0,05). Maior velocidade média total (VMT) (Z=2,76; P<0,01) 
foi verificada nas idosas (M=15,11mm/s; 1ºQ=13,07; 3ºQ=17,61) em comparação às adultas jovens 
(M=6,36mm/s; 1ºQ=5,16; 3ºQ=7,36). Também foi verificada maior velocidade média ântero-
posterior (VMap) (Z=3,27; P<0,001) nas idosas (M=12,25 ; 1ºQ=11,25; 3ºQ=14,19) em relação às 
adultas jovens (M=5,36; 1ºQ=4,60; 3ºQ=6,32). As maiores velocidades do centro de pressão (COP) 
foram sugeridas como indicativos no declínio da capacidade de ajustes posturais nas idosas, uma 
vez que para manter a oscilação postural dentro dos limites de estabilidade, deve-se realizar ações 
corretivas estabilizadoras algum tempo antes de atingir o limite da base de suporte funcional. Isto 
pode ser explicado pelo fato de que altas velocidades reduziriam o tempo necessário para a 
realização das reações posturais automáticas. Embora alguns parâmetros do COP, tal como VMT e 
VMap, têm demonstrado evidências diagnósticas para a prevenção de queda em idosos, a 
associação entre alguns parâmetros do COP e envelhecimento não estabelecem relação de causa 
e efeito e, assim, não explicam a causa da queda nesta população. Portanto, estes indicadores em 
idosas podem apenas representar uma diminuição na estabilidade postural e sugerem um déficit 
no equilíbrio decorrente do processo de envelhecimento.  
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COMPARAÇÃO DO EQUILÍBRIO DINÂMICO EM PLATAFORMA INSTÁVEL ENTRE 
B.BOYS, BAILARINAS E NÃO PRATICANTES DE DANÇA DE LONDRINA/PR E REGIÃO 
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2
Graduando do curso de Bacharelado de Esporte –  
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Bolsista de Iniciação Científica CNPq– Universidade Estadual de Londrina 

 
A dança apresenta grande influência no equilíbrio dinâmico. Contudo, não é sabido qual estilo, 
ballet ou break dance, proporciona melhores benefícios para o equilíbrio, principalmente em 
situações de instabilidade. Dessa forma, o presente projeto de pesquisa objetivará comparar o 
equilíbrio dinâmico em plataforma instável entre b.boys, bailarinas e não praticantes de dança de 
Londrina/PR e região. Participarão do estudo 48 indivíduos com idade entre 15 e 25 anos, todos de 
Londrina/PR e região, divididos igualmente em 3 grupos, a saber: (GBD) praticantes de break 
dance, (GB) praticantes de ballet e não praticantes de dança (CO). Para a análise do equilíbrio 
dinâmico, será utilizada uma plataforma de equilíbrio instável constituída de uma prancha (40 cm 
x 40 cm) apoiada sobre uma estrutura com um semicírculo de 4,4 cm de altura que proporcionará 
a instabilidade na base de suporte. A tarefa constituirá em permanecer em equilíbrio na 
plataforma instável, durante 10 segundos, com os pés ligeiramente afastados paralelamente. 
Serão realizadas análises do equilíbrio nas condições com perturbação na base de suporte da 
plataforma na direção anteroposterior e médio-lateral e com visão e sem visão. Os dados serão 
coletados pelo software Dynamic Balance Task (v 1.0; OKAZAKI, 2010) que fornecerão as variáveis 
de tempo de movimento, tempo médio em equilíbrio e número de desequilíbrios (toques das 
bordas da plataforma no chão). Como estatística comparativa será utilizado o teste de ANOVA 
THREE WAY, 3(grupos) x 2(direções da perturbação) x 2(visão), com medidas repetidas nos dois 
últimos fatores. As comparações posteriores serão realizadas por meio do teste de Bonferroni, 
quando necessário. Será adotada significância de 5% (P<0,05). Espera-se que os b.boys 
apresentem um maior equilíbrio dinâmico em situações de instabilidade, em função do break 
proporcionar maiores perturbações no equilíbrio (maior restrição na base de suporte, movimentos 
rápidos e diferentes variações de posturas em situações de instabilidade contínua). O presente 
estudo fornecerá informações sobre qual estilo proporciona melhor equilíbrio, fator 
preponderante para pessoas com déficit nessa capacidade e para praticantes de outras atividades 
(dança, ginástica, atividades circenses, etc.) em que o equilíbrio é determinante para seu 
desempenho. 
 
Palavras-Chave: Equilíbrio Dinâmico, Instabilidade, Ballet, Break Dance. 
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RELAÇÃO DO NÍVEL DE LESÃO MEDULAR E DO TEMPO DE PRÁTICA  
COM A ACURÁCIA DE ARREMESSOS DE LANCES LIVRES EM ATLETAS  

HOMENS PRATICANTES DA MODALIDADE DE BASQUETEBOL EM  
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4 
Tutor do Programa de Educação Tutorial da Educação Física – Universidade Estadual de Londrina  

 
A prática do basquetebol em cadeiras de rodas tem aumentado entre pessoas com lesões 
medulares, pois auxilia na inclusão e reabilitação. Dependendo do nível da altura da lesão 
medular, a mobilidade do cadeirante pode comprometer seu desempenho, principalmente em 
habilidades como o arremesso. A prática, por outro lado, poderia compensar esta limitação. 
Dentro deste escopo, o presente estudo analisou a relação do grau de lesão medular e do tempo 
de prática com a acurácia de arremessos de lance livre. Dez praticantes (27 a 30 anos) do 
basquetebol em cadeiras de rodas realizaram 10 arremessos de lances livres cada. A acurácia do 
arremesso foi analisada considerando a trajetória da bola em direção à cesta, seguindo a seguinte 
pontuação: (0pt) bola não toca na tabela/aro, (4pts) bola toca o aro e não passa através da cesta, 
(6ptos) bola toca a parte superior/lateral do aro e passa através da cesta, (8pts) bola toca a parte 
interna do aro e passa através da cesta e (10pts) bola passa direto pela cesta sem tocar o aro. A 
experiência dos participantes foi analisada em função do tempo de prática sistemática com o 
basquetebol em cadeira de rodas. O nível de lesão medular foi pontuado de acordo com o nível da 
lesão (vértebra da coluna lesionada): 1 até 12 pontos, respectivamente para T1 até T12; 13 até 16 
pontos, respectivamente para L1 até L4. O teste de Pearson não demonstrou associação entre a 
acurácia no arremesso e o grau de lesão (r=0,34; R2=0,11; P=0,34), tal resultado foi explicado pelo 
fato do nível de lesão não ter sido elevado o suficiente nos atletas a ponto de comprometer 
expressivamente sua mobilidade de tronco e membros superiores para realizar o arremesso. 
Também, não foi verificada correlação entre a acurácia no arremesso e a experiência 
(r=0,15; R2=0,02; P=0,69). Logo, apenas a experiência geral na modalidade pode não refletir o nível 
de desempenho dos atletas, uma vez que o desempenho motor é multidimensional. A análise de 
outras características físicas/motoras, experiência específica com o arremesso e o uso de 
diferentes técnicas de arremesso dos atletas foi sugerida para explicar tais resultados. 
 
Palavras-chave: Basquetebol em Cadeira de Rodas, Lesão Medular, Acurácia no Arremesso, Lance 
Livre. 
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EFEITO DO TOQUE SUAVE NO EQUILÍBRIO DINÂMICO DE IDOSAS  
ANALISADAS EM PLATAFORMA INSTÁVEL 

 

1Juliane Cristina Leme, 2Cristiane Regina Coelho Candido, 3Victor Hugo Alves Okazaki 
 

1
Graduanda de Bacharelado em Educação Física- Bolsista do  

Programa de Educação Tutorial da Educação Física– Universidade Estadual de Londrina 
2
Mestranda em Educação Física- Grupo de Pesquisa Neurociências Motoras (NEMO) –  

Programa de Pós Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL 
3
Tutor Bolsista  do Programa de Educação Tutorial da Educação Física – Universidade Estadual de Londrina 

 

O processo de envelhecimento pode causar uma série de alterações sensoriais que reflete em 
função ineficiente dos mecanismos de controle postural. Todavia, evidências têm demonstrado 
diminuição na oscilação postural decorrente do aumento na informação háptica fornecida pelo 
toque suave. Porém, ainda não está claro o efeito do toque suave em situação de instabilidade na 
base de suporte. Espera-se que o equilíbrio de idosos, em situação de instabilidade, seja otimizado 
pela adição do toque suave. O presente estudo analisou o efeito do toque suave no equilíbrio 
dinâmico de idosas em plataforma instável. Participaram do estudo 12 mulheres com idade entre 
60 e 75 anos, integrantes do projeto de convivência do idoso, Terceira Geração (Londrina-PR). A 
tarefa consistiu em manter o equilíbrio em plataforma instável (OKAZAKI, 2010), durante 20 
segundos na base bipodal, com os pés afastados aproximadamente na largura dos ombros, com 
perturbação na direção médio-lateral, nas condições com e sem toque suave. A ordem das 
condições foi aleatorizada entre as participantes. O teste t de Student para medidas dependentes 
demonstrou (t=2,60; gl=11; P=0,02) maior tempo em equilíbrio com uso do toque suave 
(M=15,90s; DP=1,80) em comparação à condição sem toque suave (M=14,89s; DP=2,35). Não foi 
verificada diferença (t=-0,44; gl=11; P=0,67) entre o número de desequilíbrios (numero de toques 
da borda da plataforma no solo) entre a condição com (M=9; DP=4) e sem (M=9; DP=3) toque 
suave. Tais resultados sugerem que o toque suave melhorou o equilíbrio das idosas. É possível que 
informações provenientes do toque suave sejam utilizadas na forma de antecipação do sistema no 
processo de recuperação do equilíbrio decorrente da instabilidade da plataforma. Assim, estes 
resultados sugerem que o feedbacksomatossensorial háptico pode ser efetivo em situações de 
perturbações rápidas. Portanto, o toque suave pode ser uma alternativa importante para melhorar 
o equilíbrio de idosas e, assim, minimizar os efeitos decorrentes do envelhecimento e proporcionar 
maior estabilidade.  
 
Palavras-chave: Informação Háptica, Equilíbrio Dinâmico, Controle Postural, Envelhecimento.  
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COMPARAÇÃO ENTRE O TEMPO DE PRÁTICA E A TOMADA DE DECISÃO DE 
JOGADORES ADULTOS DE FUTSAL EM SITUAÇÃO DE CONTRA-ATAQUE 

 
1Kaique Savi Gaspar, 2Danilo Augusto Ribeiro, 3 Marcelo Alves Costa,  

4 Fábio Luis Bordini, 5Inara Marques. 
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Aluno do Curso de Bacharelado em Educação Física- Bolsista de Iniciação Cientifica IC/UEL –  
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Docente da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 
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Aluno/Mestrando do Programa de Pós-graduação em Educação Física Associado UEM/UEL – Membro do GEPEDAM 
4
 Aluno/Doutorando do Programa de Pós-graduação em Educação Física Associado UEM/UEL –  

Bolsista CNPq - Membro do GEPEDAM 
5
 Docente Associado B do Departamento de Educação Física – UEL – Coordenadora do GEPEDAM 

 
Estudos realizados sobre a eficiência na tomada de decisão e conhecimento declarativo têm 
apontado que os jogadores especialistas se diferenciam dos não especialistas pelas habilidades de 
processamento de informação. Estas diferenças se justificam, em grande parte, pela frequência de 
estímulos advindos de procedimentos táticos voltados às situações próximas da realidade 
observadas no jogo, assim como, pelo tempo de prática associado a quantidade de treinamento. 
Neste sentido o objetivo deste estudo foi analisar se o tempo de prática sistemática no futsal pode 
interferir, de fato, no processo de tomada de decisão, explicitado pelo conhecimento declarativo 
de jogadores adultos de futsal de alto rendimento em situação de contra-ataque. Participaram do 
estudo 40 atletas com idade média de 23,3 (7,07) e tempo médio de prática sistemática de 14 
anos (7,77) anos, pertencentes às equipes que disputaram o campeonato paranaense pela Liga 
Nacional, Série Ouro, Prata e Bronze. Foi solicitado aos participantes assistirem a 15 imagens de 
contra-ataque no futsal e indicarem qual a melhor decisão para a jogada, justificando por meio do 
conhecimento declarativo a sua escolha. As respostas emitidas pelos participantes foram 
comparadas a um gabarito previamente validado por treinadores de futsal.  Para realizar as 
comparações sobre a frequência relativa de acertos em relação ao gabarito estabelecido, os 
participantes foram distribuídos, por meio do procedimento de median split, em dois grupos, 
grupo mais experiente (G1) com tempo de prática de 18,70 (3,11) anos e grupo com menos 
experiência (G2) com tempo de prática de 10,15 (2,64) anos.  Para comparação entre os grupos foi 
conduzido o teste de Mann-Whitney, com nível de significância de 0,05. Não foram encontradas 
diferenças com relação ao conhecimento declarativo entre o G1 (Mi= 26,70 [21,68-33,30]) e G2 
(Mi= 26,70 [20,00-40,00]) (U=197,500 P=0,947). Estes resultados demonstram que o 
conhecimento declarativo relativo à tomada de decisão entre os participantes deste estudo não 
apresentaram diferenças em relação ao tempo de pratica, destacando que o desempenho na 
relação de acertos/justificativa foi muito baixo, aquém do esperado pelo nível de especialização 
dos atletas envolvidos. 
 
Palavras-Chave: Tomada de Decisão, Conhecimento Declarativo, Futsal. 
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EFEITO DO PESO DO OBJETO E DA EXPERIÊNCIA EM UMA  
TAREFA DE MANIPULAÇÃO EM BEBÊS 
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4Thiago Viana Camata, 5Inara Marques. 
 

1 
Aluna do Curso de Bacharelado em Educação Física- Bolsista de  
Iniciação Cientifica CNPq – Membro do GEPEDAM/CEFE/UEL 

2 
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4 
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Docente Associado B do Departamento de Educação Física – UEL – Coordenadora do GEPEDAM 

 
O estudo do desenvolvimento motor tem como característica abordar as contínuas alterações que 
ocorrem ao longo do tempo e as mudanças advindas da interação entre as restrições do indivíduo, 
da tarefa e do ambiente. Com relação às habilidades manipulativas, vários trabalhos deram 
enfoque nas restrições buscando explicações sobre a emergência do alcançar e apreender objetos 
tais como o estabelecimento de um controle artificial da postura do tronco, o tamanho de objetos, 
o peso de objetos, a textura de objetos, etc. Esse estudo teve como objetivo, investigar o efeito do 
peso dos objetos e da experiência na organização de uma tarefa manipulativa em crianças. A 
amostra contou com a participação de 02 crianças 11 meses de idade e a tarefa consistiu em 
alcançar, apreender e levantar uma barra cilíndrica em formato de um halter, de 270g, peso 
superior ao do brinquedo normal, por 10 tentativas consecutivas. Durante a tarefa, os bebês 
permaneceram sentados em uma cadeira especial e o brinquedo foi colocado à frente e 
centralmente a ele sobre uma mesa ajustável a sua altura. As tarefas foram filmadas por duas 
câmeras Sony Super High 8, dispostas nas diagonais da mesa, e o equipamento Digital Video Mixer 
Videonics (Foco Enhancements , Inc., Campbell , CA) foi utilizado para sincronizar as imagens de 
ambas as câmeras em mesma tela. A análise cinemática do movimento do braço foi obtida pelo 
sistema de análise de movimento Flock of Birds (Ascension Technology Corp.), composto de dois 
pequenos sensores colocados no dorso de cada pulso e conectados à unidade de analise por 
cabos. A variável analisada foi à velocidade da fase de levantar o objeto. Utilizou-se de estatística 
descritiva de média e desvio padrão e aplicado os testes de Friedman e U de Mann-Whitney com 
nível de significância de p <0,05. Não foram encontradas diferenças entre os dois bebês (U = 0, p = 
3,17) e nem entre as tentativas. Estes resultados preliminares mostram que a quantidade de 
prática não foi suficiente para proporcionar mudanças no tempo ou antecipação na realização da 
tarefa.  
 
Palavras-Chave: Habilidade Manipulativa, Bebês, Desenvolvimento Motor, Restrições.  
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RELAÇÃO ENTRE ASSIMETRIA DE DESEMPENHO E PREFERÊNCIA MANUAL  
EM PRATICANTES DE BREAKDANCE, PRATICANTES DE BALLET E  

NÃO PRATICANTES DE DANÇA DE LONDRINA E REGIÃO 
  

Lucas Mizuta da Silva1, Nathiele dos Santos Grosso1, Gabriela dos Santos1,  
Robson Furlan Ricardo2, Tatiane Flávia de Oliveira 3, Bruno Secco Faquin4 
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Graduando do Curso de Educação Física Bacharelado – UEL  
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Graduando do Curso de Esporte – UEL 
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Mestranda - Grupo de Pesquisa Neurociências Motoras (NEMO) –  
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4 
Doutorando - Grupo de Pesquisa Neurociências Motoras (NEMO) –  

Programa de Pós Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL 
 

A preferência lateral (PL) pode ser definida como o uso preferencial de um dos lados do corpo 
para a realização de alguma tarefa. Tem sido sugerido que o desempenho possui forte relação 
com a preferência lateral. Logo, possuir melhor desempenho na utilização de um dos lados do 
corpo (assimetria de desempenho - AD) proporcionaria uma PL mais evidenciada. Entretanto, 
evidências tem apontado que nem sempre o lado com melhor desempenho é utilizado como 
preferido para algumas tarefas. Por conseguinte, ainda não é completamente compreendido se há 
relação entre PL e AD. O objetivo do presente estudo foi analisar a relação entre a AD em tarefa 
de preensão manual e a PL manual. Quinze voluntários (idade M=19 anos) realizaram, 3 tentativas 
com cada braço em ordem aleatorizada, a tarefa de preensão máxima em um dinamômetro 
manual analógico. A média das 3 tentativas foi utilizada para caracterizar a força isométrica dos 
participantes com o braço direito (A) e esquerdo (B). A assimetria de desempenho foi determinada 
por meio da equação: AD=(A-B/A+B)x100. A preferência lateral para Membros Superiores foi 
analisada por meio do Inventário de Preferência Lateral Global para MMSS (IPLAG-B). Esse 
inventário classificou os participantes, de acordo com suas respostas para realizarem tarefas 
cotidianas, como: (5) fortemente destro, (4) moderadamente destro, (3) indiferente, (2) 
moderadamente canhoto e (1) fortemente canhoto. O teste de Spearman RHO analisou a 
associação entre PL e AD com significância estabelecida em 5% (P<0,05). Não foi encontrada 
associação entre AD na tarefa de preensão máxima e PL (r=0475; R²=0,226; P>0,05). Tais 
resultados sugerem que a PL e AD entre os lados são dimensões independentes do 
comportamento motor. Assim, a escolha entre o lado preferido para realizar uma determinada 
tarefa não depende exclusivamente de seu desempenho. Por conseguinte, é sugerido que futuros 
estudos investiguem outros possíveis  fatores, que possam influenciar a formação da preferência 
lateral, tais como: conforto, segurança, e ambiente.  
 

Palavras-Chave: Lateralidade, Preferência Lateral, Antropometria. 
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COMPARAÇÃO DA PERCEPÇÃO RÍTMICA DE MÚSICOS, DANÇARINOS, 
DANÇARINOS-MÚSICOS E NÃO MÚSICOS/DANÇARINOS 

 
1Nathiele dos Santos Grosso, ²Victor Hugo Alves Okazaki 

  
¹Graduanda do curso de Educação Física Bacharelado – Universidade Estadual de Londrina 

2
Professor Tutor do Programa de Educação Tutorial da Educação Física – Universidade Estadual de Londrina  

 
A prática regular da dança, ou de instrumentos musicais, permite um melhor desenvolvimento da 
percepção rítmica. Porém, ainda é pouco sabido qual dessas práticas proporciona melhor 
percepção rítmica, que é de extrema importância para um bom desempenho tanto na música 
quanto na dança. O presente projeto de pesquisa terá como objetivo comparar a percepção 
rítmica entre músicos, dançarinos, dançarinos-músicos e não praticantes de dança e música. 
Espera-se que os dançarinos-músicos tenham um melhor desempenho na tarefa da percepção 
rítmica, em função desses possuírem mais estímulos relacionados ao ritmo. Participarão do estudo 
48 pessoas, divididas igualmente em 4 grupos compostos por: músicos (GM), dançarinos (GD), 
dançarinos-músicos (GDM) e um grupo controle (CO). Os grupos compostos por músicos e/ou 
dançarinos deverão possuir mínimo 5 anos de prática sistemática. Será realizada uma tarefa de 
pressionar um botão ou um pedal para reproduzir um compasso musical (binário, ternário ou 
quaternário). Incialmente, o participante ouvirá este compasso por 10 segundos. Posteriormente, 
o participante terá que reproduzir este compasso musical até completar um período de 3 minutos. 
Para a análise da consistência temporal (percepção rítmica), será desenvolvido um software que 
fornecerá o som inicial de estímulo da tarefa (10 segundos iniciais) e captará o erro temporal 
absoluto (s) e relativo (%), quando a resposta do participante não estiver sincronizada com o 
compasso original/inicial. A análise descritiva dos dados será realizada por meio de médias e de 
desvios padrão. O teste de ANOVA com três fatores, 4(grupos) x 3(ritmos) x 2(condição), será 
utilizado para a estatística comparativa, com medidas repetidas nos dois últimos fatores, seguido 
pelo teste de post hoc de Tukey quando necessário. Se os pressupostos da estatística paramétrica 
não forem atendidos, a estatística não paramétrica equivalente será utilizada. Será adotada 
significância de 5% (P<0,05). Este estudo fornecerá informações para professores de dança e de 
música sobre qual o tipo de prática permite melhor desenvolvimento da percepção rítmica. Por 
conseguinte, permitindo indicar ao aluno com dificuldade no aprendizado do ritmo a melhor 
atividade para o seu desenvolvimento rítmico.  

 
Palavras chaves: Percepção Rítmica, Dançarinos, Músicos, Dança, Música.  
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MULHERES IDOSAS COM MEDO DE CAIR POSSUEM PIOR  
DESEMPENHO NA APTIDÃO FUNCIONAL? 

 
1Priscilla Renata Rosalini de Santana, 1Gisely Satiko Urano, 1Paulo Cézar Eleoterio Pereira, 1Juliana 

Bayeux Dascal, 1Márcia Marques Dib, 1Denilson de Castro Teixeira 
 

1
Universidade Estadual de Londrina – Projeto Viver: em busca do envelhecimento bem sucedido. 

 
O medo de cair é um sentimento que está presente em muitos idosos, inclusive naqueles que 
nunca sofreram quedas. Evidencias científicas apontam que o idoso com medo de cair pode 
reduzir suas atividades funcionais repercutindo na diminuição da sua aptidão física e funcional. O 
objetivo do presente estudo foi comparar o desempenho em variáveis de aptidão funcional de 
mulheres idosas fisicamente independentes com alta e baixa preocupação em cair. Participaram 
do estudo 73 mulheres idosas, 69 (±0,8) anos, com estado mental normal, inscritas em um projeto 
de exercício físico na Universidade Estadual de Londrina. A amostra foi dividida em dois grupos de 
acordo com o resultado do Falls Efficacy Scale - International (FES-I-BRASIL): 32 idosas com baixa 
preocupação em cair (G-BA) e 41 idosas com alta preocupação em cair (G-AL). Os dados foram 
coletados mediante a) o questionário com informações sociodemográficas, b) IMC e c) a avaliação 
da aptidão funcional pelos testes sentar e levantar da cadeira em 30 segundos (SLEV), de 
mobilidade funcional (TUG), de agilidade e equilíbrio dinâmico da AAHPERD (AGI) e teste de 
caminhada de seis minutos (TC6). Os resultados indicaram que os grupos G-BA e G-AL 
apresentaram características semelhantes nas variáveis idade (69±0,8 anos para ambos os grupos; 
p=0,61), IMC (28±0,7 versus 30±0,7 kg/m2; p=0,21) e MINIMENTAL (25±0,5 versus 24±0,5 pontos; 
0,25) e o G-AL apresentou pior desempenho funcional nas variáveis SLEV (11±0,3 versus 12±0,4 
repetições; p=0,02), AGI (25,3±0,5 versus 23±0,6 segundos; p<0,01) e TC6 (502±12,8 versus 
548±8,6 metros; p<0,01), com exceção do TUG em que ambos os grupos obtiveram resultados 
semelhantes (8,3±0,3 versus 8,1±0,3 segundos; p=0,70). Concluímos que as mulheres idosas 
participantes do estudo com alta preocupação com quedas possuem pior desempenho em 
variáveis de aptidão funcional. 
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TESTE DA TORRE DE HANOI PARA IDOSOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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O teste da Torre de Hanoi é um teste cognitivo utilizado para avaliar funções executivas em 
diversos grupos etários. Entretanto, para grupos de idosos, algumas lacunas surgem tanto no 
aspecto metodológico, quanto pela dificuldade apresentada por este grupo etário na 
interpretação do teste. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi verificar as dificuldades 
apresentadas por idosos na realização da torre de Hanoi, para o delineamento minucioso de 
características importantes a serem informadas e explicadas aos idosos antes, durante e após a 
realização dos testes. Participaram do estudo 13 idosas (média da idade 70,9 anos, DP=6,8) 
praticantes de atividades físicas. A torre de Hanoi adaptada para este estudo foi composta por três 
hastes verticais e 4 discos que se encaixavam nas hastes. As variáveis obtidas durante as coletas 
foram o número de movimentações realizadas pelos sujeitos e o tempo necessário para completar 
a tarefa. Cada sujeito realizou 3 tentativas, sendo a primeira delas utilizada para familiarização. A 
partir dos resultados encontrados em nossas coletas, levantamos algumas ocorrências: embora 
usássemos palavras simples, explicássemos lentamente como a tarefa deveria ser realizada e 
mostrássemos os erros e movimentos que não poderiam ser cometidos, os idosos apresentaram 
certa dificuldade interpretativa e consequentemente movimentos incorretos, tais como: 
movimentar mais de um disco por vez; dificuldade em distinguir os tamanhos dos discos; retirar e 
recolocar os discos na haste do meio (sendo que as orientações correspondiam à transferência 
dos mesmos para a periferia); segurar os discos nas mãos, colocá-los sobre a mesa e depois 
remontá-los; alta frequência e redundância de perguntas sobre movimentos que poderiam ou não 
ser executados; utilização das duas mãos durante o teste; dificuldade motora, isto é, dificuldade 
na retirada e na recolocação das peças, movimentando as mesmas de forma abrupta e 
descoordenada; ansiedade, movimentando as peças rapidamente e apresentando avidez para 
iniciar o teste. Neste sentido, a partir das ocorrências observadas nas coletas, pudemos delinear 
adequadamente os procedimentos experimentais, estabelecendo adequadamente a linguagem a 
ser utilizada e as regras a serem seguidas durante a realização do teste. 
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Preferência lateral pode ser definida como a utilização mais frequente de um dos lados do corpo 
para realização de diferentes tarefas motoras. O diagnóstico da preferência lateral pode ser 
realizado por meio de inventários ou por observação comportamental. Visto que a preferência 
lateral não tem sido foco de estudo em modalidades de dança, objetivou-se diagnosticar e 
correlacionar a preferência lateral global e a preferência lateral específica para realização de dois 
fundamentos do Breakdance. Foi levantada a hipótese de que a preferência lateral específica seria 
a mesma que a preferência lateral global. Participaram 12 homens praticantes de Breakdance com 
idade entre 14 e 28 anos (M=19,4 anos; DP= 3,6) com no mínimo 3 anos de experiência. Os 
participantes responderam ao Inventário de Preferência Lateral Global (IPLAG) e ao inventário 
desenvolvido para diagnosticar a preferência lateral específica dos fundamentos Top Rock e 
Footwork do Breakdance. De acordo com as respostas, cada indivíduo foi classificado como: 
fortemente canhoto (1), canhoto moderado (2), indiferente (3), destro moderado (4) e fortemente 
destro (5). Para a estatística associativa foi utilizado o teste de Correlação de Spearman RHO. A 
significância adotada foi de 5% (P<0,05). A estatística foi realizada no software SPSS (v.17,0). A 
correlação entre IPLAG Global x Top Rock apresentou r=0,41 (t(N-2)= 1,42 P= 0,18). Entre IPLAG 
Global x Footwork encontrou-se r=0,27 (t(N-2)= 0,88 P= 0,4). Assim, verificou-se que a preferência 
lateral específica para o fundamento Top Rock e Footwork do Breakdance não possui correlação 
com a preferência lateral global dos Bboys estudados. A falta de padronização nos métodos de 
ensino do Breakdance (uma vez que a maioria dos professores instruem de acordo com sua 
preferência lateral) foi utilizada para explicar os resultados contrários à hipótese de estudo 
formulada. Por conseguinte, foi refutada tal hipótese. Como não foi possível realizar o estudo com 
uma amostra mais expressiva, o poder estatístico da análise foi um fator limitador. Para pesquisas 
futuras, sugere-se que outras expressões da Lateralidade Humana tais como Assimetrias de 
Desempenho sejam analisadas nas diferentes modalidades de dança. 
 

Palavras-Chave: Lateralidade, preferência lateral global, preferência lateral específica, IPLAG, 
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O grupo de pesquisa em Neurociências Motoras (NEMO) foi criado em 2009, pelo Prof. Dr. Victor 
Hugo Alves Okazaki, professor adjunto do Departamento de Educação Física da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL). O NEMO tem como objetivo promover pesquisas, organizar 
congressos e eventos científicos, e formar recursos humanos na área de comportamento motor e 
biomecânica. O grupo é composto por pesquisadores, professores e discentes, tanto da pós-
graduação quanto da graduação da Educação Física e Esporte e da Fisioterapia. O grupo possui 
integração com pesquisadores colaboradores de universidades no Brasil (USP, UFPR, UEL, UEM e 
UNIPAMPA) e universidades estrangeiras (Texas A&M University, University of Massachusetts 
Amherst, Komensky University e Westen Illinois University). Incialmente, o NEMO foi desenvolvido 
para realizar pesquisas na área de Controle Motor e Aprendizagem Motora. Todavia, atualmente, 
também são realizadas pesquisas em Biomecânica e Desenvolvimento Tecnológico. Entre os 
principais temas de interesse do grupo destacam-se: controle de movimentos rápidos e precisos, 
teorias/abordagens em controle motor, lateralidade e assimetria de desempenho, controle e 
alinhamento postural, efeito da interferência contextual no aprendizado motor, transferência de 
aprendizagem, instrumentação em biomecânica, biomecânica aplicada ao esporte, biomecânica 
aplicada à saúde e desenvolvimento de softwares e hardwares para análise do movimento 
humano. As publicações, softwares desenvolvidos e outras informações podem ser encontradas 
no site pessoal do coordenador do grupo do NEMO: http://okazaki.webs.com.  
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A lateralidade engloba os aspectos dos seres vivos referentes aos hemisférios direito e esquerdo 
do corpo. Em atividades motoras evidencia-se preferência por utilização de um dos lados do 
corpo. Entre as atividades que apresentam uma grande quantidade de movimentos corporais, a 
dança destaca-se por apresentar diferentes movimentos. E nesse contexto, o break evidencia bem 
os movimentos corporais relacionados à preferência (assimetria) lateral. No entanto, muitas vezes 
a percepção que temos de nossa lateralidade difere da que é diagnosticada pelo instrumento de 
medida, uma vez que esta se trata de um componente multidimensional e dinâmico. Desta forma, 
este estudo analisou a preferência lateral percebida e diagnosticada de B.boys. Para tal, 
participaram deste estudo 15 B.Boys com idade de =19,73 (DP=2,19), sendo 14 homens e 1 
mulher. Foi solicitado aos participantes que respondessem o Inventário de Preferência Lateral 
Global (IPLAG) (MARIM; OKAZAKI, 2010) que apresenta seis possibilidades de resposta, sendo 
estas: (1) sempre esquerda, (2) maioria esquerda, (3) indiferente, (4) maioria direita, (5) sempre 
direita e (6) não sei; sendo que aconselhava-se evitar a ultima opção sempre que possível. O 
IPLAG, por meio das respostas, classificou os participantes de acordo com sua preferência lateral. 
A preferência lateral global foi analisada por meio da apresentação de estatística descritiva 
(mediana e intervalos inter-quartis). Foi verificada uma preferência lateral “moderadamente 
destra” para ambas, preferência lateral percebida, com mediana de Med=3,60 (Q1=3,20; Q2=3,90) 
e diagnosticada, com mediana de Med=3,53 (Q1=3,43; Q2=3,92). Também foi analisado o escore 
de coerência, baseado na diferença entre a preferência lateral percebida e diagnosticada. Foi 
verificado escore de coerência com mediana de Med=0,77 (Q1=0,41; Q2=0,85), demonstrando uma 
coerência classificada como “muito boa” pelo inventário. Estes resultados sugerem que a 
experiência vivenciada no break por ser realizada de forma assimétrica, possivelmente, ajudou na 
auto percepção da lateralidade dos B.boys. Portanto, conclui-se que os B.boys apresentaram um 
alto conhecimento sobre sua preferência lateral. 
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O teste de shuttle run (20 m) representa um dos mais aplicados testes para a avaliação da 
potência aeróbia no ambiente esportivo, no entanto sua confiabilidade ainda é questionada 
devido a extrema diversidade no quesito nível de aptidão física. Dentro dessa perspectiva, o 
objetivo do presente estudo foi verificar a reprodutibilidade do teste shuttle run (20 m) em 
jogadores profissionais de basquetebol. Nossa hipótese é de que o teste deverá apresentar no 
mínimo boa reprodutibilidade mesmo realizado três vezes consecutivas, devido às características 
da modalidade (intermitente). Para isso 9 atletas (18,4 ± 0,5 anos de idade, 192 ± 10 centímetros 
de altura, 88,4 ± 14 quilos de massa corporal e 7,3 ± 2,3 anos de prática) do sexo masculino 
(profissionais juvenis e competidores ativos em nível estadual) realizaram o teste de shuttle run 
(20 m) sempre no mesmo horário do dia (± 1 hora) durante 3 semanas consecutivas (7 dias de 
intervalo). Durante os testes, os sujeitos foram verbalmente encorajados em uma tentativa de 
atingirem o máximo desempenho. O teste consistiu em correr uma distância de 20 metros entre 
um cone e outro posicionado em uma quadra. Ao soar do bipe os atletas deveriam estar no 
mínimo à uma margem de segurança pré estabelecida, além disso, o teste foi interrompido após 
três falhas consecutivas ou por exaustão voluntária. Os dados foram analisados no pacote 
estatístico SPSS 17.0®, obtendo o coeficiente de correlação intraclasse (CCI) como medida de 
reprodutibilidade do teste físico em três diferentes momentos e comparados através do teste 
ANOVA one-way, assumindo um p < 0,05. Os dados demonstraram uma excelente correlação (CCI 
= 93; CCI inferior = 0.71; CCI superior = 0.98) e valores bastante similares de consumo de oxigênio 
(40,4 ± 5,8 - 1˚dia ; 40,4 ± 5,8 - 2˚ dia; 40,6 ± 5,3 - 3˚ dia; F = 0,04 e p = 0,95). Sendo assim, 
podemos concluir que o teste shuttle run (20 m), representa uma técnica confiável e reprodutível 
para atletas profissionais de basquetebol ao longo de três diferentes testes intervalados. 
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Para atletas de fisiculturismo, possuir simetria e proporção corporal é importante. O tríceps sural 
destaca-se por ser um músculo de difícil desenvolvimento hipertrófico. Essa musculatura é 
estimulada pela flexão plantar, variando com rotação medial (RotM) e lateral (RotL) da coxa. 
Instrutores em academias têm sugerido que determinadas regiões do gastrocnêmio seriam mais 
ativadas com tais variações. Assim, este estudo piloto comparou a ativação do gastrocnêmio na 
tarefa flexão plantar com RotM e RotL da coxa em homens fisicamente ativos de 18-25 anos. Foi 
levantada a hipótese de que não haverá diferenças de ativação do músculo com as rotações, pois 
o gastrocnêmio não é motor primário de tais movimentos. Dois participantes homens (18 e 19 
anos), ativos fisicamente, realizaram o exercício de flexão plantar (uma série de três repetições em 
cada condição), durante 10s, sob uma base que permitiu máxima amplitude de movimento, com 
apoio para as mãos. A ativação muscular foi analisada utilizando-se um eletromiógrafo 
(NORAXON, 2000Hz) com eletrodos ativos, bipolares e pré-amplificados posicionados nas porções 
medial (GM) e lateral (GL) do gastrocnêmio (cf. SENIAM), após limpeza e tricotomia da pele. Os 
dados foram retificados, filtrados e suavizados para o cálculo da ativação média (RMS). O sujeito 
‘A’ obteve menor ativação muscular com RotM para o GM (M=786mv; DP=113) em comparação 
ao GL (M=946mv; DP=115). A RotL apresentou maior ativação no GM (M=779mv; DP=42), em 
relação ao GL (M=746; DP=83). A RotL, para o sujeito ‘B’, demonstrou maior ativação no GM 
(M=1186mv; DP=65) quando comparado ao GL (M=837mv; DP=111). A RotM proporcionou menor 
ativação para o GM (M=931mv; DP=74) em comparação ao GL (M=1560mv; DP=141). Os 
resultados sugerem que o GM é mais ativado com RoTL e o GL possui maior ativação em RoTM. 
Essas diferentes ativações podem estar relacionadas com a mudança na posição do tornozelo, 
causando alongamento na musculatura e promovendo maior tensão no gastrocnêmio. Ainda, as 
rotações geram instabilidade, fazendo o corpo recorrer às musculaturas estabilizadoras para 
manter o equilíbrio, o que também aumenta a ativação muscular. Tais conhecimentos podem 
auxiliar a fundamentar a prescrição de exercícios de flexão plantar em academias e clubes. 
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Rotação Medial da Coxa. 
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As capacidades de velocidade dos futebolistas de campo são específicas e manifestam-se de várias 
formas no esporte, sendo uma delas a aceleração, significando que um bom desenvolvimento de 
velocidade e aceleração são requisitos determinantes para antecipação dos gestos técnicos 
exigidos pela modalidade podendo ser decisivas em uma partida (MASUDA et al, 2005). Este 
estudo caracteriza-se por um estudo descritivo analítico que analisou 67 atletas do sexo masculino 
da categoria sub 15 da equipe Jr Team Futebol, Londrina-PR, dos anos de 2011, 2012 e 2013 
através do teste de velocidade linear de 30 metros tendo como objetivo a análise da capacidade 
de aceleração dos 10 metros iniciais do teste e a velocidade final dos 30 metros, buscando 
verificar a possível correlação com a posição tática dos atletas. Para a coleta dos dados foram 
utilizadas três fotocélulas com sensor fotoelétrico, que foram posicionadas no início do sprint aos 
10 e ao final aos 30 metros. Os resultados foram transmitidos diretamente para o software 
Multisprint e posteriormente transferidos para planilhas do Microsoft Exel 2007. Para análise 
deste estudo, utilizou-se o melhor resultado no teste realizado. O estudo foi aprovado pelo comitê 
de ética da Universidade Estadual de Londrina parecer número 242/09. Os procedimentos 
estatísticos foram realizados utilizando o software estatístico spss 18 onde foram obtidos os 
valores de correlação entre as variáveis aceleração (10m) e velocidade final do teste. Para 
comparação da velocidade entre as posições foi utilizado a Anova, com nível de significância de p 
<0,05. Quando comparados os valores de aceleração e velocidade, os resultados demonstraram 
um nível de correlação moderada, negativa e significativa (-0,754, p>0,01), afirmando que o atleta 
que possui maior aceleração nos 10 metros iniciais do teste tem um melhor desempenho final.  Ao 
compararmos a aceleração com a posição tática dos atletas constatou-se que não há diferenças 
estatisticamente significativas. De acordo com os objetivos do presente estudo concluímos que a 
capacidade de aceleração apresenta uma correlação moderada com a velocidade, sendo essa de 
extrema importância para a modalidade. Sugere-se que o treinamento desta pode influenciar de 
maneira direta no desempenho da velocidade. 
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A relação da circunferência de cintura e quadril (RCQ) é um indicador para o prognóstico de risco 
de ataque cardíaco, devido à sua associação com a adiposidade corporal, especialmente na região 
abdominal. Sendo assim, o objetivo da pesquisa foi comparar a RCQ em universitários ingressantes 
do curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina, PR, Brasil do 
período matutino e noturno. Metodologia: Fizeram parte da amostra, 92 homens, sendo 49 da 
manhã e 43 da noite, e 52 mulheres, sendo 26 mulheres da manhã e 26 da noite, com idades 
entre 17 e 59 anos. Os avaliados foram submetidos a medidas antropométricas para 
caracterização geral da amostra (massa corporal e estatura) e circunferência de cintura e quadril. 
A classificação dos voluntários que atenderam ou não os critérios mínimos estabelecidos pela 
literatura foi realizada com base na preconização descrita por Bray & Gray, (1988). Para a análise 
dos dados, foi empregada estatística descritiva, com valores de média, desvio padrão e valores 
percentuais. Para a comparação da RCQ entre o período da manhã e da noite foi empregado o 
teste “t” de Student, para amostras independentes, com nível de significância de p < 0,05. O 
software empregado foi o Excel. Resultados: De acordo com os resultados, o RCQ dos homens foi 
0,81 ± 0,12 e 0,82 ± 0,06 (matutino) e 0,81 ± 0,17 (noturno) para o período matutino e noturno 
respectivamente. Já o RCQ das mulheres foi 0,74 ± 0,06 (matutino) e 0,75 ± 0,05 (noturno) para o 
período matutino e noturno respectivamente. Entre os avaliados, nenhum dos voluntários está na 
zona de risco cardiovascular com base no RCQ. Os resultados demonstraram que não houve 
diferença significativa do RCQ entre os acadêmicos do matutino e do noturno (p 0,48).  Conclusão: 
Sugere-se que os avaliados, adotem uma alimentação balanceada e um estilo de vida ativo, a fim 
de minimizar os possíveis impactos da RCQ sobre a saúde cardiovascular. 
 
Palavras-Chave: Cintura-quadril, Saúde, Comparação. 
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EFEITO DO EXERCÍCIO COM VIBRAÇÃO SOBRE AS RESPOSTAS CARDIOVASCULARES  
 

1Thaisa Costa Dias, 2 Marcos Doederlein Polito 
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Aluna de pós-graduação – Programa Associado de  

Pós-graduação em Educação Física UEL/UEM – Universidade Estadual de Londrina 
2
Professor Doutor do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Londrina 

 
A vibração é um estímulo mecânico caracterizado pelo movimento oscilatório, que promove a 
perturbação do campo gravitacional durante determinado período de tempo e o exercício com a 
adição de vibração tem-se tornado popular em clínicas e academias de ginástica sendo 
normalmente indicado como um meio de complementar o treinamento resistido tradicional. O 
objetivo do presente estudo foi de analisar e comparar o comportamento das variáveis 
cardiovasculares durante a realização de uma sessão de exercício com e sem vibração. Foram 
selecionados doze sujeitos, seis homens e seis mulheres não sedentários com idade 26,85 (7,67), 
peso 75,42 (15,10), altura 1,70 (0,07) e índice de massa corporal de 25,99 (3,51). Todos os sujeitos 
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e o estudo foi aprovado pelo comitê de 
ética local. Todos os participantes realizaram aleatoriamente duas sessões de exercício (com 
vibração e sem vibração). O exercício escolhido foi o agachamento isométrico com ângulo de 120º 
na articulação do joelho sem adição de sobrecarga. Nas duas sessões, foram realizadas quatro 
séries de um minuto com intervalo de dois minutos entre as séries. Na sessão com vibração a 
intensidade adotada foi de 30Hz e amplitude de 2 mm. As variáveis cardiovasculares (pressão 
arterial, frequência cardíaca, débito cardíaco, volume sistólico e resistência periférica) foram 
aferidas em repouso e durante o exercício. Foi utilizada a AVONA para medidas repetidas para 
verificar a diferença entre grupos nos diferentes momentos. Para todas as variáveis analisadas, 
nas condições com e sem vibração, verificou-se alterações durante o exercício com relação ao 
valor de repouso com aumento de mais de 30% do valor inicial, apenas a variável RPT que não 
demonstrou alterações significativas no grupo sem vibração. Houve alterações das variáveis 
hemodinâmicas durante a realização do exercício independente da adição de vibração. No 
contexto das variáveis cardiovasculares, este estudo verificou que não há diferença entre realizar 
o exercício com ou sem vibração.  
 
Palavras-Chave: Exercício com vibração, respostas hemodinâmicas, normotensos. 
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EFEITO DA ELETROESTIMULAÇÃO NO TORQUE ISOMÉTRICO NA TAREFA DE 
EXTENSÃO DE COTOVELO EM ADULTOS JOVENS FISICAMENTE ATIVOS 

 
1Túlio Bernardo Macedo Alfano Moura, 1Alexandre Jehan Marcori,  

2Bruno Secco Faquin, 3Victor Hugo Alves Okazaki 
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2
 Aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em  

Educação Física UEM/UEL - Universidade Estadual de Londrina 
3
Tutor do Programa de Educação Tutorial da Educação Física – Universidade Estadual de Londrina  

 
Antes de treinamentos e competições, é frequente a realização de exercícios aeróbios e de 
alongamento como forma de aquecimento. Todavia, estímulos que demandam alta ativação 
neuromuscular demonstram melhorar o desempenho muscular em atividades subsequentes. Esse 
processo é denominado potencialização pós-ativação e pode ser obtido por meio de estimulações 
elétricas de alta e média frequência (potencialização pós-tetania). O presente estudo analisou o 
efeito da eletroestimulação no torque isométrico do tríceps braquial em adultos jovens. 
Participaram do estudo 19 homens com idade entre 18 e 35 anos classificados como fisicamente 
ativos (IPAQ-8 versão curta). Os participantes realizaram a tarefa de extensão de cotovelo 
(contração voluntária isométrica máxima - CVIM), em posição sentada com ângulo do ombro e 
cotovelo em 90o (com apoio para o cotovelo), durante 10 segundos. Foram realizadas duas 
correntes para a eletroestimulação durante 10 segundos, a saber: a) frequência de 120 Hz (F120hz) 
e b) frequência de 70 Hz (F70hz). O intervalo entre a eletroestimulação e o teste de CIVM foi de 4 
minutos. Foi adotado um intervalo mínimo de 48 horas entre as sessões. A intensidade da 
corrente foi determinada de acordo com a percepção de dor do indivíduo por meio da adaptação 
da escala de percepção de esforço de Borg. O torque foi verificado a partir da multiplicação da 
força registrada pela célula de carga e da distância entre o epicôndilo lateral do úmero e o 
processo estiloide da ulna (onde era afixada a alça e célula de carga que mensurou a força). A 
ANOVA de Friedman não encontrou efeito no torque máximo (X2

2,19= 3,26; P=0,19) entre as 
condições PRÉ (Md=59,16; Q1=45,88; Q3=68,45), F120hz (Md=58,81; Q1=51,09; Q3=72,32) e F70hz 

(Md=66,09; Q1=46,03; Q3=73,61), indicando que não houve melhora no desempenho após uso da 
eletroestimulação. Para que a potencialização pós-tetania ocorra, é necessário identificar uma 
intensidade ótima que não proporcione fadiga, mas otimize a atividade muscular. Possivelmente, 
a determinação da intensidade utilizando-se a escala de Borg não foi um método eficaz, no qual o 
estímulo pode ter ultrapassado a tolerância de dor e gerado fadiga. A eletroestimulação não foi 
uma estratégia eficaz para aumento no desempenho da tarefa subsequente.    
 
Palavras-Chave: Potencialização pós-tetania; eletroestimulação; torque  
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REPRODUTIBILIDADE DA TÉCNICA DE CONTRAÇÃO INTERPOLADA  
NO MOVIMENTO DE EXTENSÃO DE JOELHO 

1Vinícius Barreto da Silva, 1Marcelo Bigliassi,  
1Thiago Ferreira Dias Kanthack, 1Leandro Ricardo Altimari 

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

A medida da ativação muscular humana (AV) é considerada uma importante ferramenta de 
avaliação para fins práticos e científicos, porém, alguns estudos têm demonstrado ampla limitação 
individual em relação à capacidade em recrutar completamente o aparato musculoesquelético. 
Nesse sentido a técnica de contração interpolada (CI) tem por finalidade auxiliar o complexo 
muscular no intuito de obter o maior pico de contração muscular possível, e a partir disso, obter o 
valor real de AV (déficit de força), estabelecendo independência ao estado psicológico e 
neuromotor no momento da avaliação. Apesar disso, a técnica ainda apresenta contestada 
reprodução mesmo em ambiente laboratorial. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi 
verificar a reprodutibilidade da CI no movimento de extensão de joelho. Para isso oito sujeitos 
adultos saudáveis (7 homens e 1 mulher; 25 + 6,5 anos; 173 + 5,4 cm; 72 + 10 kg) realizaram em 
dois dias separados o movimento do extensão de joelho direito (dominante) 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, acoplada 
perpendicularmente ao osso tibial. Durante o movimento, os sujeitos foram instruídos a tentar 
obter um pico de AV. Quando essa força detinha estabilidade, um estímulo elétrico de 750 mA era 
disparado por um eletroestimulador até eletrodos posicionados no reto femoral a fim de obter a 
interpolação evocada (IE); Passados dois segundos, outro estímulo era enviado com o músculo 
relaxado (IR), em seguida a fórmula para obtenção da AV = [1-(IE/IR)]-100 foi aplicada. Os dados 
foram analisados no pacote estatístico SPSS 17.0, obtendo o coeficiente de correlação intraclasse 
(CCI) como medida de reprodutibilidade da técnica em dois diferentes momentos. Os resultados 
demonstraram uma moderada correlação para IE e para IR respectivamente (R2 = 0.70) (R2 = 
0.55), porém indicaram uma boa correlação para a variável final (AV) (R2 = 0.80). Dentro dessa 
perspectiva, os resultados do presente estudo nos permitem concluir que a técnica de CI é 
considerada como reprodutível e passível de execução para obtenção de AV do movimento de 

extensão de joelhos. 
 

Palavras-Chave: Eletroestimulação, Contração Muscular e Reprodutibilidade dos Testes. 
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ASSOCIAÇÃO ENTRE A PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO E O NÍVEL  
DE PREOCUPAÇÃO DOS ESTUDANTES-ESTAGIÁRIOS DE EDUCAÇÃO  

FÍSICA – BACHARELADO 
 

1Adriani Davanço Novais, 2Rafael Assalim Vilela, 3Jorge Both 
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Acadêmica do curso de Bacharelado Educação Física – Universidade Estadual de Londrina 
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Aluno do Programa de Pós Graduação Associado em Educação Física - UEL/UEM  

– Universidade Estadual de Londrina. Bolsista Capes  
3
Professor Doutor do Departamento de Educação Física – Universidade Estadual de Londrina 

 
As atividades extracurriculares nos cursos de graduação são de grande importância no processo de 
formação por possibilitarem o contato com as vivências práticas que serão realizadas 
futuramente, no ambiente de trabalho. Assim, o objetivo do estudo foi analisar se a participação 
em projetos de extensão influencia na preocupação dos estudantes-estagiários de Educação Física 
– Bacharelado (EFB). Para tanto, realizou-se um estudo Delphi com 2 rounds. No primeiro round 
aplicou-se um questionário aberto a fim de descobrir as questões geradoras de preocupação dos 
discentes dos 3° e 4° Anos matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) 
da Universidade Estadual de Londrina. No segundo momento aplicou-se um questionário com 111 
indicadores elencados pelos discentes no primeiro round com o intuito de confirmar as 
preocupações. A análise dos dados dos 38 indicadores confirmados pelos discentes no estudo 
Delphi foi feita através do teste Prova U de Mann Whitney, com um nível de significância de 95% 
(p≤0,05). Os resultados demonstraram que os alunos que não participaram de projetos de 
extensão se apresentam mais preocupados com: à segurança do aluno (p=0,001); o aprender de 
novas técnicas e teorias para atuação (p=0,003); o respeito dos horários estabelecidos pela 
instituição receptora do ESO (p=0,024); o respeito das regras e normas estabelecidas pela 
instituição receptora (p=0,023); a assimilação e aplicação na pratica dos conteúdos adquiridos 
durante o curso a formação inicial (p=0,022); a associação entre teoria e pratica nas atividades do 
ESO (p=0,012); o desenvolvimento de um bom trabalho (p=0,003); a manutenção da ética 
profissional (p=0,007); a saúde do aluno (p=0,004); a realização adequada das atividades pelos 
alunos (p=0,024); a forma de abordar o aluno (p=0,025); a postura profissional (p=0,019). Por fim, 
conclui-se que a participação em projetos de extensão influencia na preocupação dos estudantes-
estagiários em EFB no momento de atuação do ESO. De fato, as atividades extensionistas 
desenvolvidas desde o início do curso de graduação podem contribuir para o processo de 
socialização profissional pelo fato do aluno ter a possibilidade de adquirir maior contato atividades 
práticas aplicadas na intervenção profissional. 
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REPRESENTAÇÕES SOBRE A TEORIA DA MOTRICIDADE HUMANA NA  
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE (1979-1986). 
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As revistas científicas são consideradas pelos especialistas um importante objeto e fonte de 
pesquisa para a História da Educação Física. Podem ser entendidas como referências para uma 
área de conhecimento e para a formação de pesquisadores e professores. A partir desses 
apontamentos foi escolhido como objetivo principal, identificar e analisar as representações sobre 
a Ciência da Motricidade Humana na Educação Física veiculadas pela Revista Brasileira de Ciências 
do Esporte entre os anos de 1979 e 1986. A Educação Física passou por uma crise que tinha como 
cerne a discordância seu objeto de estudo específico. Em meio a esse debate a Ciência da 
Motricidade Humana foi uma das propostas que buscou soluções para superar esse problema. 
Manuel Sérgio, precursor da Ciência da Motricidade Humana, fundamentou-se no paradigma da 
complexidade, que defende que o corpo e a alma devem ser compreendidos como uma única 
essência. O paradigma da complexidade vem para romper com o paradigma cartesiano de René 
Descartes, que defende que corpo e alma são duas essências distintas e que não podem ser 
juntas. Como metodologia optou-se pela realização de uma pesquisa bibliográfica e documental 
que irá utilizar como conceito chave a noção de representação de Roger Chartier. Sublinha-se que 
esse trabalho pretende contribuir para a pesquisa em História da Educação Física, mais 
especificamente, a função das revistas na construção da Ciência da Motricidade Humana. A 
pesquisa concluiu a primeira fase da análise dos números iniciais do periódico. Nota-se que não há 
artigos que falam diretamente sobre a Ciência da Motricidade Humana nesta primeira fase da 
pesquisa, que foi realizada nos artigos publicados entre os anos 1979- 1982.   
  
 
Palavras-Chave: Motricidade Humana, Educação Física, Manuel Sérgio, Revista Brasileira de 
Ciência do Esporte. 
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GESECOM – GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE  
ENVELHECIMENTO E COMPORTAMENTO MOTOR  
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(Grupo de estudos e pesquisa sobre envelhecimento e comportamento motor) 

 
Desde 2012, o grupo de estudos e pesquisas sobre envelhecimento e comportamento motor 
(GESECOM), criado pela Prof.ª Drª Juliana Bayeux Dascal, desenvolve pesquisas relacionadas aos 
aspectos motores e cognitivos do envelhecimento humano e a influência dos diferentes contextos 
de práticas motoras sobre este processo, dentro da área de desenvolvimento, aprendizagem e 
controle motor. O GESECOM desenvolve suas atividades no Centro de Educação Física e Esporte 
(CEFE) na Universidade Estadual de Londrina (UEL) e é constituído por 4 pesquisadores e 5 
discentes, contando também com a colaboração de 1 pesquisador e 2 discentes externos 
(Universidade Federal de Lavras - UFLA). As atividades são realizadas semanalmente e 
contemplam leitura e discussão de artigos científicos, discussão sobre diferentes delineamentos 
experimentais na área, coletas e tabulação de dados, analises estatísticas e dissertação de 
resultados e reflexões. Desde a sua formação, o grupo vem trabalhando em amplos projetos de 
pesquisas totalizando mais de 10 produções cientificas, com participações em congressos 
nacionais e internacionais. Atualmente o grupo foi contemplado em edital da Fundação Araucária 
com o projeto “Efeito da atividade física sobre o desempenho motor e cognitivo em idosos”, cujo 
objetivo é mapear os grupos de atividades voltadas pra idosos na cidade de Londrina e avaliar 
quais efeitos as diferentes modalidades aqui avaliadas proporcionam sobre as funções cognitivas e 
motoras. O grupo tem como característica a versatilidade da produção acadêmica, em que a 
restrição não fica somente ao desenvolvimento de trabalhos, mas expande-se na investigação de 
como manter a qualidade de vida de idosos, mantê-los independentes e acima de tudo 
proporcionar condições de bem-estar a este grupo etário através da pratica regular de atividades 
físicas.  Pretendemos através do uso de equipamentos tecnológicos aprimorar o conhecimento 
cientifico, compartilhando e trocando informações com outros pesquisadores da área, a fim que o 
conhecimento possa ser difundido e perpetuado.  
Palavras-Chave: Idosos, Atividade Física, Desempenho Cognitivo, Desempenho Motor.  
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AS PREOCUPAÇÕES DOS ESTUDANTES-ESTAGIÁRIOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA – 
BACHARELADO CONFORME O AVANÇAR NO CURSO DE GRADUAÇÃO 

 
¹Otavio Augusto Sereza, ²Rafael Assalim Vilela, ³Jorge Both. 

 
¹Acadêmico do curso de Bacharelado em Educação Física – Universidade Estadual de Londrina. Bolsista PIBID/CNPq 

²Aluno do Programa de Pós-Graduação em Educação Física Associado UEL-UEM –  
Universidade Estadual de Londrina. Bolsista Capes 

³Professor Doutor do Departamento de Educação Física – Universidade Estadual de Londrina. 

 
As demandas exigidas pelo ambiente laboral podem vir acompanhadas por preocupações ainda no 
início do processo de socialização profissional. A prática do Estágio Supervisionado Obrigatório 
(ESO) pode mediar esse processo, embora sejam poucas as investigações que abordem a 
formação inicial do profissional em Educação Física – Bacharelado. Neste sentido, o objetivo do 
estudo foi analisar se o avanço no curso de graduação influencia na percepção de preocupações 
dos estudantes-estagiários em Educação Física-Bacharelado da Universidade Estadual de Londrina. 
A investigação se deu a partir de um estudo Delphi realizado com estudantes-estagiários do 3º e 
4º Anos matriculados na disciplina ESO. No primeiro momento, 92 alunos responderam um 
questionário aberto, o qual evidenciou 111 preocupações. No segundo momento, 79 alunos que 
participaram do primeiro momento da investigação confirmaram 38 preocupações. Após estes 
procedimentos, utilizou-se o teste Prova U de Mann Whitney para analisar a relação das 38 
preocupações elencadas pelos estudantes-estagiários com os anos de curso que os discentes 
estavam matriculados. Destaca-se que o nível de significância adotado no estudo foi de 95% 
(p<0,05). Os resultados demonstram maior índice de preocupação por parte dos alunos que 
frequentavam o 3° Ano nos indicadores relacionados às possíveis dúvidas dos alunos sobre as 
atividades propostas (p=0,027) e com a ética dos profissionais da instituição receptora no que diz 
respeito ao assédio moral (p=0,032) quando comparado aos alunos do 4° Ano. Para finalizar, 
conclui-se que a experiência adquirida durante o curso de graduação em Educação Física – 
Bacharelado pode minimizar o nível de preocupação dos estudantes-estagiários no momento da 
socialização profissional. 
 
Palavras chave: Socialização Profissional, Estágio Supervisionado, Formação Inicial. 
 
E-mail: osereza@gmail.com, vilela135@hotmail.com, jorgeboth@yahoo.com.br. 
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL DA EDUCAÇÃO FÍSICA (PET-EF) 
 

Tatiane Flavia de Oliveira1, Cristiane Regina Coelho Candido2, Bruno Secco Faquin3,  
Túlio Bernardo Macedo Alfano Moura4, Alessandra Beggiato Porto4, Victor Hugo Alves Okazaki5 

 

1
Mestranda - Programa de Pós Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL 

2
Mestre - Programa de Pós Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL 

3 
Doutorando - Programa de Pós Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL  

4
Graduando - Educação Física Bacharel UEL 

5
Professor Doutor - Tutor do Programa de Educação Tutorial da Educação Física (PET-EF) 

 
Em 1979, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) criou o 
Programa de Treinamento Especial que, em 1999, foi transferido para a Secretaria de Educação 
Superior do Ministério da Educação. Em 2004, o nome do programa foi alterado para Programa de 
Educação Tutorial (PET). O PET é desenvolvido nas Instituições de Ensino Superior de todo o país, 
sendo composto por grupos de estudantes de graduação de diversos cursos, dentre eles o de 
Educação Física e Esporte da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O programa de Educação 
Tutorial da Educação Física (PET-EF) iniciou suas atividades em 2011, sob coordenação do prof. Dr. 
Victor Hugo Alves Okazaki do Departamento de Educação Física da UEL. O objetivo do PET-EF é 
promover uma formação ampla e de qualidade aos alunos de graduação do curso de Educação 
Física e Esporte, envolvidos direta ou indiretamente com o programa. Para tal, o PET trabalha com 
a associação do tripé que sustenta as atividades na universidade: ensino, pesquisa e extensão. 
Dentre as atividades de ensino o PET-EF oferece aulas temáticas e encontros, mini-cursos técnicos 
instrumentais, monitoria em disciplinas, preparação de material didático-pedagógico e palestras. 
As atividades de pesquisa englobam as participações em eventos, grupo de pesquisa tutorial e o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa. Além disso, são realizadas atividades de extensão por 
meio de visitas técnicas (ILITC, golfe, escalada) e a organização de eventos (Semana da Educação 
Física e Esporte da UEL, Cine-PET e OLIMPET Games).  Atualmente, participam do PET-EF 12 
estudantes bolsistas da graduação, sendo 10 alunos do curso de Educação Física Bacharel e 2 do 
curso de Esporte. Ademais, colaboram com o PET-EF 3 alunos do Programa Pós-graduação 
Associado em Educação Física da UEM/UEL. Por conseguinte, o PET-EF busca propiciar aos 
estudantes condições para a realização de atividades extracurriculares. Assim, o PET-EF 
proporciona uma formação acadêmica ampla aos estudantes de Educação Física e Esporte, 
favorecendo tanto para a integração no mercado profissional quanto para a inserção desses 
alunos em programa de pós-graduação. 
 
Palavras-Chave: Pesquisa, Ensino, Extensão, PET. 

  
Email: oliveiratf10@gmail.com, criscoelhouel@hotmail.com, brunopoti@hotmail.com,  tuliobernardo@gmail.com,  

porto_ale@hotmail.com, vhaokazaki@gmail.com 
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PROJETO DE EXTESÃO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA DA UNIVERSIDADE  
ESTADUAL DE LONDRINA – RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
 

1Rafael Rodrigues, 2 Robson Furlan Ricardo, 3Rosana Sohalia Teixeira Moreira. 
 

1
Graduando do curso de Esporte – Universidade Estadual de Londrina 

2
Graduando do curso de Esporte - Bolsista do Programa de  

Educação Tutorial da Educação Física – Universidade Estadual de Londrina 
3
Docente do departamento de Esporte - Universidade Estadual de Londrina e  

Instituto Filadélfia de Londrina/UNIFIL  
 

A aquisição de conhecimentos teóricos e práticos é essencial para formação de profissionais do 
esporte. Portanto, é importante que o envolvido no processo de formação prontifique-se a 
estudar e participar de atividades que lhe acrescente conhecimentos e experiências práticas 
dentro e fora da Universidade. Para aquisição de conhecimentos teóricos, o futuro profissional 
pode participar de projetos de ensino e/ou pesquisa dentro da Universidade. Contudo, para o 
desenvolvimento de conhecimentos e experiência prática, a realização de estágios e a participação 
em projetos de extensão são excelentes escolhas. Projetos de extensão que objetivam promover a 
saúde por meio da prática esportiva são comuns nas Universidades. Assim, o objetivo do presente 
trabalho foi apresentar um relato de experiência referente à participação em um projeto de 
extensão de Ginástica Artística da Universidade Estadual de Londrina com foco na promoção da 
saúde de crianças. Duas turmas, separadas por faixa etária, realizam atividades durante uma hora 
as quartas e sextas-feiras. Normalmente as atividades são planejadas pelo professor responsável 
pelo projeto em conjunto com graduandos dos cursos de Educação Física Bacharel e Esporte. Cada 
aula é dividida em quatro partes, a saber: aquecimento, alongamento, preparação física e 
aprendizagem e aperfeiçoamento de elementos básicos da ginástica artística por meio de circuitos 
e atividades lúdicas. Além disso, são oferecidas atividades complementares (dança, lutas e 
parkour) as sextas feiras após a aula de ginástica para ambas as turmas, nas quais os graduandos 
utilizam de experiências esportivas e culturais para contribuir com a formação das crianças. O 
projeto proporciona aos acadêmicos colaboradores, conhecimentos específicos da modalidade e 
experiências práticas excelentes, pois os graduandos aprendem e aplicam didáticas de ensino e 
progressões pedagógicas relacionadas à ginástica artística. Dessa forma, conclui-se que a 
participação em projetos de extensão como o do relatado, tem potencial para complementar a 
formação de profissionais do esporte acrescentando diversos conhecimentos práticos. 
 
Palavras-Chave: Projeto de Extensão, Ginástica Artística, Processo de Formação, Educação Física, 
Esporte.  
 

Email: rafinharodrigues94@hotmail.com, rosana.st.moreira@gmail.com, robsonfurlan93@gmail.com. 
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O NASCIMENTO DA EXPRESSÃO EDUCAÇÃO FÍSICA E SUA TRAJETÓRIA HISTÓRICA 
 

1Carlos Vinícius de Jesus Borelli, 2Ana Maria Pereira 
 

1
Pesquisador e bolsista pelo CNPq - Graduando em licenciatura no curso de Educação Física –  

Universidade Estadual de Londrina  
2
Professora Doutora e Orientadora da pesquisa - Universidade Estadual de Londrina 

 
Os estudos referentes aos aspectos históricos são relevantes porque nos apresenta o que foi 
construído no passado, o que está sendo realizado no presente e o que se quer fazer em relação 
ao futuro de uma dada área de conhecimento. No âmbito dos cursos de formação inicial em 
Educação Física observa-se uma certa desvalorização dos aspectos históricos, sendo que estes são 
ensinados de forma rápida, superficial e apressada. Notou-se, que as publicações pertinentes a 
área cometem um equívoco, pois utilizam o termo Educação Física em diferentes períodos da 
História, perídos estes, em que o nome não existia. Então, este trabalho de Iniciação Científica 
realizou um estudo de perspectiva histórica que identificou a origem temporal do surgimento da 
expressão Educação Física, bem como, o seu percurso histórico e filosófico. E também, analisou a 
composição da terminologia educação física, bem como a sua finalidade e objetivo. O estudo de 
cunho qualitativo abrangeu a revisão de bibliografia já tornada pública em relação ao tema de 
estudo. Identificamos que o nascimento do termo Educação Física se deu na Modernidade e se 
consolidou no final do século XIX e início do século XX. A terminologia em questão foi tomando 
força a partir do pensamento de John Locke, que utilizou o nome “Educação do Físico” em sua 
obra. Influenciados por Locke, outros autores como Pestallozi e Rousseau influenciaram o 
surgimento do termo. Porém, é no “Movimento Ginástico Europeu” que os Franceses Georges 
Demeny e Georges Hébert defenderam a utilização do termo, e a Ginástica passa então a ser um 
dos conteúdos desta nova área de conhecimento. Portanto, a utilização do termo Educação Física 
em períodos anteriores à Modernidade se mostra equivocada, pois este nome ainda não existia. 
 
Palavras-Chave: Educação Física, História, Terminologia. 
 
Email: vinicius_jb25@hotmail.com, apereira@uel.br.  
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REPRESENTAÇÕES SOBRE TEORIAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA 
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE (1979-1986) 

 
1Marcio Yasuhiko da Costa Adaniya, 2Thiago Pelegrini. 

 
1
Discente do Curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Estadual de Londrina.  

Bolsista de Iniciação Cientifica (UEL).  
2
Professor Assistente do Depto. de Estudos do Movimento Humano da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 

Doutorando em Educação (UFU) (Orientador). 
 

As revistas científicas são consideradas pelos especialistas um importante objeto e fonte de 
pesquisa para a História da Educação Física. Podem ser entendidas como referências para uma 
área de conhecimento e para a formação de pesquisadores e professores. A partir desses 
apontamentos foi escolhido como objetivo principal identificar e analisar as representações sobre 
teorias pedagógicas da Educação Física veiculadas pela Revista Brasileira de Ciências do Esporte 
entre os anos de 1979 e 1986. Como metodologia optou-se pela realização de uma pesquisa 
bibliográfica e documental que irá utilizar como conceito chave a noção de representação de 
Roger Chartier. Sublinha-se que esse trabalho pretende contribuir para a pesquisa em História da 
Educação Física, mais especificamente, a função das revistas na construção de teorias 
pedagógicas.  A pesquisa concluiu a primeira fase da análise dos números iniciais do periódico. 
Encontrou-se somente textos com inspiração em teorias tecnicistas, esportivistas e biologicistas, 
que focalizam auferir medidas, melhorar a aptidão física e incrementar o rendimento esportivo. A 
Educação Física Escolar não é tematizada, não se discute nem a relação ensino-aprendizagem nem 
os possíveis conteúdos. A escola foi retratada apenas como campo de pesquisa para mensurar o 
desempenho físico dos alunos.   
  
Palavras-Chave: História da Educação Física, Teorias Pedagógicas, Representações.  
 
Email: marcinh1@hotmail.com , prof.thiago.uel@gmail.com.  
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FOLHA DE LONDRINA (1952-1960): NOTÍCIAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM INDICE 
DE PESQUISA HISTÓRICA DO ESPORTE E DO LAZER EM LONDRINA-PR 

 
1Tiago Giovani Fonseca, ¹Diego Loman, ¹João dos Santos Rolim, ¹Pâmela Morais, 2Tony Honorato 

 

 1Graduando 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 

 
Com a ampliação do campo em pesquisa histórica, os jornais ganham força como instrumento de 
pesquisa, pois os jornais colaboram com a intervenção na vida social. Assumimos então proposta 
central de preservação do periódico impresso Folha de Londrina (1952-1960), para que 
posteriormente possa-se fazer usufruto como fonte para a pesquisa histórica, principalmente para 
a educação física e para que se possa produzir a história do esporte e do lazer da região, através 
das páginas do periódico. Dada realidade e condições de armazenamento do material, objetivou-
se no trabalho de criar estratégias de preservação do impresso Folha de Londrina (1952-1960). A 
ação resultou na digitalização na íntegra da série documental, que gerou cerca de 27.800 imagens 
digitalizadas, e devido a esse grande volume de material, consideramos em mapear as notícias de 
esporte e de Lazer no Jornal Folha de Londrina (1952-1960). A partir da identificação e catalogação 
das notícias será construído um índice de pesquisa histórica do Esporte e do Lazer em 
Londrina/PR. O conceito de esporte e o de lazer propostos por Elias & Dunning (1992) e o conceito 
de história e de imprensa sistematizados por Luca (2005) e Cruz & Peixoto (2007), serão 
fundamentos teóricos para o desenvolvimento do projeto. A metodologia consiste em quatro 
momentos: 1º) coleta das notícias; 2º) registro dos dados; 3º) organização do índice de pesquisa 
histórica de esporte e de lazer; e 4º) leitura analítica e produção do relatório final. Desta maneira 
torna-se pertinente desenvolver um índice de pesquisa histórica para que materialize, apresente e 
agrupe noticias que sejam relacionadas ao esporte e ao lazer na cidade de Londrina. Assim outros 
pesquisadores interessados na temática poderão ter acesso a este tipo de série documental 
organizada, não necessitando de uma busca da “estaca zero”. Tal instrumento de pesquisa 
encurtará o caminho, evitará longas leituras de busca e reduzirá o manuseio excessivo do material 
impresso os preservando para a posteridade. 
 
Palavras-Chave: Esporte e Lazer; Preservação; Jornal, Folha de Londrina, Índice de Pesquisa 
Histórica.  
 
Email:  tiagogfddd@hotmail.com; diegoloman95@gmail.com; jsrolim_capoeira@hotmail.com;  
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OS SABERES DA GINÁSTICA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA – ENSINO MÉDIO 

 
1Beatriz Gonçalves Moreira, 2Marilene Cesário 

 
1
Estudante do 4º ano de Educação Física Licenciatura – Bolsista CNPq – Universidade Estadual de Londrina  

2
Professora Doutora da Universidade Estadual de Londrina 

 
A Ginástica, considerada um dos conteúdos da Educação Física, tem sua importância no currículo 
escolar uma vez que possibilita a ampliação de saberes no universo da cultura corporal de 
movimentos. A pesquisa em questão apresenta como objetivo conhecer quais os conteúdos da 
Ginástica são ensinados nas aulas de Educação Física no Ensino Médio. A pesquisa de campo, 
realizada em uma escola municipal de Londrina, utilizou-se de questionário e teve como questão 
orientadora: O que é Ginástica? Os resultados obtidos, por meio da análise de conteúdo, mostram 
que dentre os quarenta e dois alunos que participaram da pesquisa, a maioria identificou a 
Ginástica como sendo uma modalidade esportiva, mas muitos citaram capacidades motoras e 
físicas como sendo características fundamentais da mesma. Logo, a Ginástica como manifestação 
da cultura corporal de movimento ainda se apresenta distante das discussões dos currículos 
escolares.  
 
Palavras-Chave: Ginástica, Educação Física, Ensino Médio.  
 
Email: bg_moreira@hotmail.com, malila@uel.br.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:bg_moreira@hotmail.com
mailto:malila@uel.br


ANAIS DA 2
a
 SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE 

 

 

HTTP://CEFEUEL.WEBS.COM 

64 

BULLYING NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

1Édipo Henrique Silva, 2Ana Cláudia Saladini,  
 

1
Acadêmico do 4º ano – licenciatura em Educação Física – Bolsista PIBID  – Universidade Estadual de Londrina  

2
 Professora Drª Orientadora – Universidade Estadual de Londrina 

 
O Bullying escolar vem se tornando o tipo de violência mais frequente entre os alunos. Entre as 
razões estão as diferenças entre esses alunos que vão desde as características físicas até a 
maneira de pensar de cada um, caracterizando-se pela agressão verbal, física, moral e 
psicológica. Nas aulas de Educação Física os casos de bullying são muitos, trata-se de um cenário 
propício, pois as diferenças físicas principalmente ficam mais evidentes. A intervenção adequada 
nem sempre é possível, a falta de conhecimento por parte dos professores e por muitos não 
verem a disciplina como área de conhecimento dificulta para que os alunos reflitam sobre o 
problema. Ao nos depararmos com o constante acontecimento do bullying dentro da escola, a 
seguinte questão nos inquieta. Como o professor de Educação Física pode intervir durante as 
aulas para abordar as manifestações de Bullying? O objetivo geral é investigar o bullying como 
uma das formas de violência escolar. Os objetivos específicos são: conceituar e caracterizar o 
bullying no contexto escolar e nas aulas de Educação Física, abordar o desenvolvimento moral 
humano segundo a Epistemologia Genética, apresentar as implicações do bullying para ação 
docente na Educação Física. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica na qual analisaremos obras 
literárias e artigos científicos que esclareçam objeto de nossa investigação. Este tipo de estudo 
permite ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos mais ampla do que aquela que 
poderia pesquisar diretamente (GIL1991,P.50). O trabalho será organizado em dois capítulos. No 
primeiro “Bullying: dos conflitos interpessoais ao fenômeno propriamente dito”. Teixeira (2010) 
defini o bullying como comportamento agressivo entre os estudantes, atos de agressão verbais, 
físicos, morais ou psicológicos. No segundo “Bullying e o desenvolvimento moral” de acordo com 
a epistemologia genética de JEAN PIAGET a moral assim como a inteligência não é inata, é 
construída através de um processo sucessivo e não linear e está organizada nos seguintes 
estágios: anomia, heteronomia e a autonomia. O estudo contribuirá para que os professores 
possam refletir sobre essa temática e intervir nas aulas de Educação Física com estratégias mais 
adequadas a resolução dos conflitos e do bullying, possibilitando o desenvolvimento moral dos 
alunos.  
 
Palavras-Chave: Bullying; Violência Escolar; Desenvolvimento Moral Humano; aulas de Educação 
Física. 
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O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO ATLETISMO NA ESCOLA 
 

1Erika Bandiera Rengel, 2Ana Cláudia Saladini, 
 

1
Acadêmica do 4º Ano de Licenciatura em Educação Física – Bolsista no Programa Institucional de  

Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID/PROEX – Universidade Estadual de Londrina  
2
Supervisora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID –  

PROEX/PROGRAD – Universidade Estadual de Londrina 

 
O problema do presente trabalho é analisar como os professores estão ensinando o Atletismo em 
suas aulas de Educação Física. A temática escolhida para este estudo surgiu através da minha 
experiência enquanto atleta desse esporte, e também por nunca ter aprendido sobre ele nas aulas 
de Educação Física. Tendo em vista o problema apresentado, esta pesquisa tem como objetivo 
geral analisar como o Atletismo vem sendo ensinado na Educação Física no Ensino Fundamental II, 
e como objetivos específicos: Caracterizar o processo de ensino e aprendizagem do Atletismo nas 
aulas de Educação Física no Ensino Fundamental II; Identificar as estratégias de ensino do 
Atletismo utilizadas pelos professores entrevistados. O estudo da referente temática é de 
relevância, pois irá mostrar como está sendo o ensino do Atletismo nas aulas de Educação Física, e 
também proporcionar aos professores que atuam na educação básica uma referência no processo 
de ensino e aprendizagem desse esporte. Para que se possa responder ao problema do presente 
trabalho e também alcançar os objetivos propostos foi realizada uma pesquisa de campo 
qualitativa, de acordo com Bogdan e Biklen (1982, apud LÜDKE; MENGA, 1986), “*...+ envolve a 
obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação 
estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos 
participantes”. Para tanto, o estudo foi organizado tendo em vista os seguintes capítulos: Capítulo 
l – Educação Física no Ensino Fundamental II; Capítulo II – Ensino e Aprendizagem do Atletismo nas 
Aulas de Educação Física. A Educação Física deve superar a ideia de que as aulas são apenas 
momentos de atividades. É preciso avançar em relação as mesmas, para que assim, elas possam 
tornar-se oportunidade de esclarecimento da realidade do estudante, ou seja, que ele possa 
compreender sua ação motora ao mesmo tempo que elabora conhecimentos em relação a ela. 

 
Palavras-Chave: Ensino; Aprendizagem; Atletismo; Educação Física Escolar. 
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE CRIANÇAS COM DIFICULDADES MOTORAS E 
CARACTERÍSTICAS DE TRANSTORNO DO DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO 

 
1Josiane Medina-Papst, 2Fabio Luis Bordini, 3Ana Flávia Fogaça,  

4Rafaela Zortéa Fernandes Costa, 5Edison de Jesus Manoel, 6Inara Marques 
 

1
Professora Assistente do Departamento de Educação Física – Grupo de Estudos e Pesquisas em  

Desenvolvimento e Aprendizagem motora-GEPEDAM – Universidade Estadual de Londrina  
2
Aluno de doutorado no Programa Stricto Sensu Associado UEM-UEL – Bolsista Fundação Araucária – Grupo  

de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento e Aprendizagem motora-GEPEDAM – Universidade Estadual de Londrina  
  

3
Membro da Comissão Organizadora – Programa de Educação Tutorial em Educação Física –  

Bolsista CAPES – Universidade Estadual de Londrina 
4
Membro da Comissão Organizadora – Programa de Educação Tutorial em Educação Física –  

Bolsa de ensino PROGRAD – Universidade Estadual de Londrina 
5
Titular no Departamento de Pedagogia do Movimento do Corpo Humano da  

Escola de Educação Física e Esporte – Universidade de São Paulo-USP 
6
Professora Associada do Departamento de Educação Física – Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento 

e Aprendizagem motora-GEPEDAM – Universidade Estadual de Londrina 

 

Este é um projeto de pesquisa (07959- PROPPG/UEL) vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Desenvolvimento e Aprendizagem Motora (GEPEDAM-UEL) que tem por objetivo avaliar o 
desenvolvimento motor de escolares entre 5-12 anos de idade de escolas municipais de Rolândia, 
Cambé e Londrina, com o intuito de caracterizar crianças com dificuldades motoras e com 
Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC). O TDC é um problema que acomete o 
desenvolvimento de crianças em idade escolar, na realização de suas tarefas escolares e de vida 
diária. Estão vinculados ao projeto, 8 alunos de graduação, sendo 2 bolsistas de iniciação 
científica, 1 aluno de doutorado e 4 docentes colaboradores, sendo 2 docentes externos. Para a 
observação e indicação das crianças, os professores utilizam um checklist que faz parte da bateria 
de avaliação específica para classificação de crianças com TDC (MABC-2, 2007), e a partir dos 
resultados, realiza-se a avaliação motora. Em Rolândia, das 12 escolas visitadas, 09 participaram 
do estudo, com total de 2.656 estudantes matriculados entre a Educação Infantil e o quinto ano 
do ensino fundamental. Foram indicadas para avaliação 56 crianças (7,47±1,50 anos de idade), 
sendo 11 classificadas abaixo do percentil 5 e identificadas com TDC. Em Cambé, das 28 escolas 
visitadas, contabilizando 5.565 estudantes, houve a indicação de 58 crianças (7,16±1,28 anos de 
idade) com relatos de dificuldade motora, das quais 14 foram classificadas abaixo do percentil 5 e 
identificadas com TDC. Foram emitidos às escolas os relatórios individuais sobre o resultado de 
todas as crianças nas avaliações. Atualmente, no município de Londrina, os professores estão em 
processo de observação das crianças com o uso do checklist. Com os dados obtidos até o 
momento, já houve a disseminação de três trabalhos em congressos científicos da área, há um 
artigo e um trabalho de conclusão de curso em andamento. Ao término das avaliações, espera-se 
obter um levantamento sobre o número de crianças com dificuldades motoras e caracterizadas 
com Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação na região estudada. Espera-se, dessa forma, 
contribuir com o processo de ensino-aprendizagem no intuito de direcionar as intervenções 
docentes para especificidades das crianças com dificuldades motoras. 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento motor, Avaliação motora, Transtorno do Desenvolvimento da 
Coordenação, Processo ensino-aprendizagem, Escolares.  
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A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO EM DANÇA:  

IDENTIFICANDO TEMAS E PROBLEMAS 

 

 
1
Laiza Floriano de Almeida ; 

2
Kátia Simone Martins Mortari  
 

1
Graduanda em Educação Física – Licenciatura;  

2
Professora Doutora do Departamento de Estudos de Movimento Humano. 

 
A dança é um conteúdo a ser trabalhado nas escolas, mas há ainda muitos profissionais da 
educação que não possuem conhecimento sobre o assunto. “A escola hoje é sem dúvida um lugar 
privilegiado para aprender dança com qualidade, profundidade, compromisso, amplitude e 
responsabilidade, para que isto aconteça e, enquanto ela existir a dança não poderá mais 
continuar sendo sinônimo de “festinhas de fim de ano” (MARQUES, 1997). Este trabalho tem 
como objetivo realizar um banco de dados com dissertações de mestrado e teses de doutorado 
realizadas no Brasil entre o ano de 2008 á 2012, analisar as temáticas que o autor utilizou em seu 
trabalho, e os momentos em que a Educação Física escolar se faz presente. Para isso será feito um 
levantamento das teses de doutorado e as dissertações de mestrado durante alguns meses, e logo 
depois será iniciado as análises da introdução de cada trabalho, buscando as temáticas 
desenvolvidas por cada autor, e assim poder construir o banco de dados, compreendendo as 
diversas temáticas que trabalham com a dança. Há muitos profissionais inseridos nas escolas que 
não procuram uma formação continuada para enriquecer seus conhecimentos, e isso não ajuda na 
sua intervenção escolar. O professor está em constante aprendizado, e deve sempre estar em 
busca de novos conhecimentos. Esse trabalho busca atingir, a ampliação do campo de 
conhecimento dos profissionais de Educação Física sobre a dança, e desse modo ajudará na sua 
intervenção na escola, e também o possibilitará realizar uma aula com os alunos “diferente”, 
saindo dos conteúdos repetitivos voltados somente as modalidades esportivas, e trabalhando com 
um assunto riquíssimo, que é a DANÇA. 
 
Palavras-Chave: Dança, Pesquisa Científica, Conhecimento 
 
Email: flor_floriano@hotmail.com, kmortari@uel.br. 
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ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO 
DO DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO 

 
1Rafaela Zortéa Fernandes Costa, 2Ana Flávia Fogaça, 3Josiane Medina-Papst   

 
1
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2
Membro da Comissão Organizadora – Programa de Educação Tutorial em Educação Física –  

Bolsista MEC/SESu– Universidade Estadual de Londrina 
3
Professora Assistente do Departamento de Educação Física – Grupo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento e 

Aprendizagem motora-GEPEDAM – Universidade Estadual de Londrina  

   
Por volta dos sete anos de idade, nas séries iniciais do processo de alfabetização, as crianças 
constroem a noção de operações lógicas aritméticas e noções espaço temporais. Contudo, 
verifica-se que algumas crianças apresentam dificuldades nessa aprendizagem. Crianças com 
Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC) têm dificuldades em realizar tarefas que 
demandam habilidades motoras finas e amplas, tanto da vida diária como de recreação. 
Considerando que a literatura aponta que o desenvolvimento motor é fundamentalmente 
interligado ao desenvolvimento cognitivo (Diamond, 2000), presume-se que a criança com TDC 
apresente diferenças em relação aos seus pares de mesma idade nos testes de observação o 
desenvolvimento cognitivo. O objetivo deste trabalho será compreender como ocorre o 
desenvolvimento cognitivo de crianças com TDC, em tarefas espaço temporais. Participarão 15 
crianças, entre 7 e 10 anos de idade, com relatos de dificuldades nas tarefas escolares e de 
Educação Física, indicadas pelos professores da rede municipal de ensino. A indicação das crianças 
ocorrerá por meio do preenchimento do checklist do MABC-2 (HENDERSON, SUGDEN e BARNETT, 
2007) e, a partir dos resultados, as crianças serão avaliadas com a bateria motora. Será adotado o 
percentil 5 como ponto de corte para a classificação de TDC. A primeira tarefa a ser aplicada se 
baseia em um teste proposto por Piaget, no qual denominamos tarefa ABC. A tarefa consiste em 
mostrar à criança três trajetos AB, BC e AC, aonde dois objetos móveis percorrerão o trajeto (AC e 
BC) em velocidades distintas, porém, caminhos paralelos. Em seguida, a criança será questionada 
se: 1º-os objetos móveis chegarão ao ponto de chegada ao mesmo tempo; 2°-o caminho AC e BC 
são maiores do que AB e; 3º-porque o objeto móvel do trajeto AC chegou antes de BC. A segunda 
tarefa consistirá na adaptação da primeira para o contexto de uma aula de Educação Física escolar 
e as mesmas perguntas serão realizadas após a participação da criança em um jogo de 
deslocamento corporal, com exigência da noção de espaço e tempo. Os dados serão analisados 
qualitativamente, fundamentando-se nas teorias Piagetianas sobre o desenvolvimento cognitivo 
de crianças na faixa etária estudada. 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento motor, Avaliação motora, Transtorno do Desenvolvimento da 
Coordenação, Processo ensino-aprendizagem, Escolares.  
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GINASTICA E SAÚDE 
 

1 Rhuam Felix Gertrudes 
 

¹ Estudante de graduação do curso de Licenciatura em Educação Física – Bolsista da Fundação Araucária – 
Universidade Estadual de Londrina   

 
Com o avanço da tecnologia, mais precisamente a internet, a difusão do conhecimento tem se 
apresentado de diversas formas e uma delas é o modo virtual. Assim, diversos pesquisadores 
conceituados na área da Educação Física cadastraram-se na base de dados do CNPq (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico), juntamente com seus grupos de 
pesquisas. É de grande importância ressaltar que junto a essa evolução tecnológica a Educação 
Física também se organizou em revistas on-line. O trabalho em questão é decorrente de estudos 
realizados no “Projeto de Pesquisa: organização do conhecimento da Ginástica”. Apresenta como 
objetivo investigar a produção elaborada e divulgada sobre a temática Ginástica e Saúde em 
revistas indexadas on-line. Tendo como referencias as produções relacionadas a área, será 
organizado um banco de dados nas quais estas pesquisas serão analisadas a fim se conhecer as 
investigações sobre a temática Ginástica e a Saúde. O grande desafio deste trabalho será o de 
analisar em profundidade, de maneira descritiva e crítica a produção levantada, no sentido de 
subsidiar a futura construção de um projeto político pedagógico em Ginástica, tendo vista a 
formação humana e a educação básica.   
 
Palavras-Chave: Ginastica, Saúde, Produção Científica, Educação Física. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA: ENSINO DOS  

CONTEÚDOS RELACIONADOS À SAÚDE 

 

¹Rodrigo Aparecido dos Santos, ²Ana Claudia Saladini 

¹ Acadêmico do curso de Educação Física Licenciatura - Universidade Estadual de Londrina 
²Profª. Drª do curso de Educação Física licenciatura - Universidade Estadual de Londrina 

 
Atualmente a disciplina de Educação Física encontra-se amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (9394/96) que a apresenta como uma área de conhecimento com saberes 
específicos a serem organizados e estruturados. Este trabalho terá como objetivo analisar o(s) 
conteúdo(s) relacionado à saúde ensinados nas aulas de Educação Física no Ensino Médio; 
apresentar o papel da Educação Física como um componente curricular do Ensino Médio; 
identificar junto aos alunos quais os conteúdos relacionados à saúde foram aprendidos nas aulas 
de Educação Física; relacionar os conhecimentos que compõe o núcleo de conhecimento o 
movimento e a saúde com o processo de ensino e de aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa que é um estudo focado em significados e compreensão que investigará alunos. 
Quanto aos instrumentos, será aplicada uma entrevista semi estruturada que, de acordo com 
Lakatos e Marconi (2003), o entrevistador pode desenvolver as perguntas no momento que achar 
adequado. Assim a intenção é investigar o que os alunos apontam aprender sobre saúde. A ideia 
para desenvolver esse trabalho surgiu do fato que as aulas de Educação Física no Ensino Médio há 
alguns anos, vem se pautando na maioria das vezes em deixar os alunos a fazerem atividades ditas 
esportivas. A disciplina de Educação Física tem sua importância dentro da escola assim como 
qualquer outra disciplina. Portanto, deverá auxiliar seus alunos a construir e compreender sua 
motricidade, contribuindo para o aluno se conhecer melhor. Tendo em vista nossos objetivos, 
organizaremos esse trabalho em dois capítulos. No primeiro “Educação e Ensino Médio” 
abordaremos o equívoco ao se pensar que o Ensino Médio é entendido por muitos como o nível 
de ensino que prepara o estudante para o mundo do trabalho ou para ingressar no ensino 
superior, porém o papel central da escola, mais especificamente no Ensino Médio é elaborar 
situações para que o aluno produza conhecimentos e se sinta presente na sociedade em que vive. 
Já no segundo “Ensino e Aprendizagem dos conteúdos relacionados à saúde” vamos abordar o 
professor como um mediador entre conteúdo e aluno, e a tomada de consciência como fator para 
uma aprendizagem significativa. 

Palavras chaves: Ensino; Aprendizagem; Educação Física na escola; Saúde. 
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BRINCADEIRAS FOLCLÓRICAS: ENCANTANDO E  
SENSIBILIZANDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
Matheus Moreira Ballarini1, Amir Mohanna1, Marlene Vitória Biscaro2  

 
1
 Acadêmicos do Curso de Educação Física – Faculdade Dom Bosco de Cornélio Procópio/ PR. 

2
 Docente do Curso de Educação Física - Faculdade Dom Bosco de Cornélio Procópio/ PR. 

 

Vivemos em uma sociedade na qual as crianças, já não vivenciam mais brincadeiras folclóricas, 
devido ao avanço de novas tecnologias. As brincadeiras que compõe o repertório da criança, 
variam conforme a cultura local e regional, e apresentam–se como oportunidades privilegiadas 
para desenvolver habilidades, no plano motor, como empinar pipas, jogar bolinhas de gude, atirar 
com estilingue e pular amarelinha. Cabe ao professor de Educação Física resgatar as brincadeiras 
folclóricas, proporcionando vivências corporais e lúdicas importantes ao desenvolvimento da 
criança. Este projeto visa analisar se a escola possibilita brincadeiras folclóricas, e além disso, 
propõe a aplicação de brincadeiras folclóricas para observar o nível de interesse e envolvimento 
dos alunos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Será realizada através de questionamentos para 
alunos do Ensino Fundamental do quarto ano de duas escolas públicas do município de Cornélio 
Procópio. A fim de analisar as vivências serão aplicadas brincadeiras como: esconde-esconde, 
amarelinha, balança caixão, bolinha de gude, pega–pega e o pião. Através da pesquisa 
bibliográfica, nota-se que apesar de importante para o desenvolvimento motor, afetivo, social e 
cultural, as brincadeiras folclóricas estão em esquecimento. Proporcionar brincadeiras folclóricas 
na prática educativa é apontado como forma de resgatar a cultura popular. Espera- se que sejam 
obtidos resultados semelhantes aqueles encontrados na literatura, demonstrando que as 
vivências da cultura folclórica na infância são de grande importância, e que seja possível despertar 
o interesse por estas brincadeiras. 
 
Palavras-Chave: Brincadeiras Folclóricas, Resgate Cultural, Educação Física Escolar. 
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ANÁLISE DAS AÇÕES TÉCNICAS DO KARATE EM UMA  
COMPETIÇÃO DE NÍVEL ESTADUAL 

 

1Douglas Alves Bento, 2Vinícius Martins de Carvalho, 3Carlos Alberto Veiga Bruniera 
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Universidade Estadual de Londrina  

2
Grupo de Estudos e Pesquisas em Gestão de Organizações Esportivas - Universidade Estadual de Londrina  

3
Professor do Departamento de Ciências do Esporte - Universidade Estadual de Londrina 

 
O objetivo do estudo é analisar as ações técnicas do Karate em competição de nível estadual, 
determinando a frequência e aproveitamento dos golpes realizados em ambiente competitivo, 
com finalidade de identificar as características técnicas de atletas de Karate de alto rendimento. O 
estudo pode servir como base para aprimoramento do treinamento técnico-tático, uma vez que as 
modalidades esportivas de combate vem ganhando espaço em nível competitivo, principlamente 
nos Jogos Olimpícos. Nessa competição são responsáveis por 25% no quadro de medalhas, 
levando a um grande investimento em pesquisas pelos países que desejam melhorar suas 
respectivas colocações. Este estudo é de cunho quantitativo, utilizando metodologia descritiva. 
Para sua realização, serão filmados os combates de Campeonatos de Karate, que serão realizados 
na cidade de Londrina/PR durante o ano de 2013 no Ginásio de Esportes Prof. Darci Côrtes 
(Moringão). Os vídeos serão armazenados em um microcomputador, e posteriormente analisados 
por um software de análise de vídeo. Os dados obtidos das análises das ações técnicas serão 
digitalizadas em uma planilha do Microsoft Excel 2007. Posteriormente analisados através de 
estatística descritiva, utilizando valores de média, desvio padrão e frequência percentual. Espera-
se com esse projeto determinar as características técnicas de atletas de alto rendimento, com 
finalidade de aprimorar o treinamento técnico, e consequentemente, auxiliar os atletas no 
ambiente competitivo. 
 
Palavras-Chave: Karate, Kumitê, Análise de ações técnicas, Atletas de Karate, Golpes de Karate.  
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REVISÃO DE LITERATURA: BIOMECÂNICA DO SAQUE NO TÊNIS DE CAMPO 

 
¹Douglas Libonorio, ²Levi Henrique Magron Carrion, ³Leonardo Araújo,  

 ³Carlos Alberto Veiga Bruniera 
 

Universidade Estadual de Londrina 

 
Introdução: No tênis de campo, o saque constitui-se em elemento técnico altamente 
determinante do rendimento do praticante, onde este possui total controle durante a execução 
do golpe. Objetivo: O objetivo do presente estudo é mostrar, através de uma revisão de literatura, 
qual a importância da biomecânica correta do saque no tênis. Desenvolvimento: Segundo 
Knudson (2001), a biomecânica é a ciência do desporto que estuda a forma como as forças geram 
e modificam os movimentos do homem. Para Elliot (2001), alguns princípios biomecânicos devem 
ser respeitados para “sacar” bem, sendo eles: a preparação, o toss, o ciclo de alongamento-
encurtamento, o gesto técnico anterior ao contato da raquete com a bola, o ponto de contato 
com a bola e a fase final do gesto técnico. Para Groppel (1986), o saque vai ser cada vez mais 
importante para o sucesso no jogo, e o bom desempenho deste depende de métodos de 
treinamento (técnico, tático e físico), equipamentos, entre outros fatores condicionantes e 
determinantes. Para Elliot et al. (1983), a execução do saque é de difícil domínio, uma vez que os 
braços prescrevem padrões de movimento e ritmos diferentes entre si, tendo que ser 
sincronizados com os movimentos dos membros inferiores e do tronco. Conclusão: Com base nas 
informações obtidas por estudos científicos da biomecânica no tênis, pode-se concluir que 
movimento do saque vem sendo cada vez mais estudado devido à sua importância no jogo, 
necessitando assim de um eficiente gesto técnico de membros superiores em sincronismo com os 
membros inferiores para atingir um melhor desempenho do golpe. 
 
Palavras-Chave: Biomecânica, Saque no tênis de campo e Movimento do Saque. 
 
Email:  douglaslibonorio@hotmail.com, levicarrion@yahoo.com.br,  

l.eeo_@hotmail.com,  bruniera@sercomtel.com.br 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:douglaslibonorio@hotmail.com
mailto:levicarrion@yahoo.com.br
mailto:l.eeo_@hotmail.com
mailto:bruniera@sercomtel.com.br


ANAIS DA 2
a
 SEMANA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE 

 

 

HTTP://CEFEUEL.WEBS.COM 

74 

RELAÇÃO ENTRE A ENTRADA NA ÁGUA E O TEMPO TOTAL EM  
PROVA DE VELOCIDADE NA NATAÇÃO: ANÁLISE DA PROVA DE  
50 METROS NADO LIVRE DO GRAND PRIX DE AUSTIN DE 2012 
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2
Universidade Estadual de Londrina 

3
Laboratório de Biomecânica Aplicada - Universidade Estadual de Londrina 

4
Professor do Departamento de Ciências do Esporte - Universidade Estadual de Londrina 

 
A natação competitiva tornou-se popular com os ingleses a partir do século XIX, ingressando já nos 
Jogos Olímpicos no ano de 1896. As provas de velocidade são as mais populares no esporte, onde 
o nadador mais rápido é considerado o vencedor. As provas de velocidade na natação são 
decididas por diferenças muito pequenas de tempo. Tendo em vista tais diferenças, é de suma 
importância encontrar fatores que permitam ao nadador diminuir seu tempo de prova. Na 
natação a saída é uma importante técnica que, juntamente com a posição hidrodinâmica, pode 
fazer com que o atleta ganhe centésimos de vantagem sobre seu adversário (MAGLISCHO, 1999). 
Tendo isto claro, o presente estudo tem como objetivo utilizar-se da cinemetria para analisar a 
relação entre a distância de entrada na água e o tempo total nas provas de 50 metros nado livre 
do Grand Prix de Austin de 2012. Para tal procedimento, foi utilizado um vídeo da prova tendo 
como amostra 6 nadadores do sexo masculino participantes da mesma, pois não foi possível 
coletar os dados de 2 nadadores devido à qualidade do vídeo. Para o cálculo da distância, o 
processo de medição consistiu em identificar na imagem o local onde os atletas entram na água, 
através do software DVideo. Para a obtenção dos valores de distância, em metros, utilizou-se 
como parâmetros de homografia a marcação de 5 metros da piscina, da primeira marca branca da 
raia. Para análise, três operadores repetiram o processo de medição por três vezes, adotando-se o 
valor médio de todas as medidas. Os tempos, em segundos, de prova dos nadadores foram, em 
ordem de chegada, 21”94, 22”05, 22”27, 22”31, 22”50 e 22”51. As distâncias de entrada foram 
respectivamente 3,96m, 3,78m, 3,87m, 4,03m, 4,10m e 4,00m. Isso representa um coeficiente de 
correlação de Pearson de r=0,64, o que é considerado moderado (DANCEY & REIDY, 2006). Através 
das análises dos resultados, considerando que quanto menor a distância de entrada do nadador, 
maior a distância percorrida na água, percebe-se que, ao menos nesta prova, a velocidade dos 
atletas pode ter sido maior dentro da água do que na fase aérea. 
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O salto horizontal é uma tarefa motora fundamental que requer coordenação motora complexa 
dos segmentos superiores e inferiores do corpo, esse movimento é importante para avaliar a 
potência de membros inferiores de atletas e para a melhora da sua performance em esportes que 
exijam força rápida de membros inferiores. Para uma boa análise do movimento, buscamos 
praticantes da atividade denominada de Parkour, onde os mesmos utilizam-se de saltos para 
realizar qualquer padrão de movimento nessa atividade. Essa pesquisa será desenvolvida em 
encontros e eventos de Parkour realizados no estado do Paraná, terá a participação de 15 atletas 
da atividade Parkour com no mínimo 3 anos de prática e tem como objetivo avaliar a potência dos 
membros inferiores em relação ao posicionamento dos braços na execução do salto horizontal. Os 
atletas serão submetidos a realizar 5 tipos de saltos, até três vezes cada um com intervalos de no 
mínimo 3 minutos entre os saltos, no primeiro (S1), realizarão saltos livres sem instrução, no 
segundo (S2), realizarão saltos com as mãos posicionadas atrás do corpo tirando a sua função, no 
terceiro(S3), os saltos se iniciarão com os braços estendidos e posicionados acima da cabeça, no 
quarto (S4), os saltos serão iniciados com os braços estendidos e posicionados à frente do corpo, e 
no quinto (S5), o salto se iniciará com o praticante em sua posição anatômica, ou seja, com os 
braços posicionados ao lado do corpo. Para a análise dos saltos serão realizadas filmagens através 
de uma câmera de alta qualidade que proporcione uma visão bidimensional, será utilizado um 
software especifico para analise do movimento das variáveis utilizadas. Espera-se que o 
desempenho do atleta seja diferente para cada variável de salto proposto, de acordo com os 
resultados obtidos busca-se observar a importância da utilização dos membros superiores na 
execução do salto horizontal. 
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As avaliações físicas são os parâmetros mais utilizados para a análise de desempenho, 
apresentando referências sobre a condição física e motora dos atletas. Cada modalidade 
apresenta capacidades físicas específicas e determinantes, porém todas elas exercem influência 
no esporte como um todo. O objetivo do presente estudo foi traçar o perfil motor de jovens 
atletas de diferentes modalidades, realizando uma comparação entre o primeiro teste realizado 
em 2011, com o reteste realizado em 2012. A amostra foi composta por 20 atletas jovens de 
modalidades coletivas e individuais. Os atletas foram submetidos aos testes de composição 
corporal pelo método de pletismografia (BodPod®), impulsão vertical na placa de salto, com os 
três tipos de salto (SJ, CMJ e SL) e velocidade de 30m. Na análise estatística, foi utilizado o teste de 
delta percentual. Os resultados obtidos demonstraram que do ano de 2011 para 2012, houve um 
aumento nos índices de porcentagem de gordura em 3,09%. Em relação aos valores do teste de 
salto, houve uma diminuição nos índices para o CMJ e Livre, com valores de diferença de -0,15% e 
-4,87%, respectivamente. O salto SJ apresentou uma pequena melhora, com valor percentual de 
0,19% de evolução. Já para o teste de velocidade, houve um aumento no tempo total no reteste, 
representando 2,21% de decréscimo. A queda no desempenho dos atletas no reteste pode estar 
relacionada a muitos fatores, como nível de treinamento, calendário competitivo ou periodização 
do treinamento. Considerando as possíveis limitações observadas para este estudo, observou-se 
que da amostra total, 60% apresentaram valores superiores de gordura corporal na segunda 
avaliação; 50% apresentaram valores inferiores para o  salto SJ e CMJ, e 60% apresentaram valores 
inferiores para o salto livre no reteste. Já para o teste de velocidade, 70% da amostra total 
apresentaram valores superiores no tempo final para a segunda avaliação. Recomenda-se a 
realização de novos estudos do gênero, a fim de obter dados atualizados de referência para a 
categoria.  
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Por volta de 1872 surgiu o Spharistiké (um nome grego que significa jogo de bola) nome dado por 
Walter Wingfield ao jogo parecido com o Tênis atual, tornou-se popular rapidamente, mas ainda 
passou por muitas mudanças até chegar ao Tênis de hoje. Atualmente, o tênis é praticado por 
profissionais e amadores. Os profissionais são muitas vezes aqueles que possuem o tênis como 
profissão e passam a maior parte do tempo em quadra, treinando para melhorar a técnica, o 
rendimento, a resistência, a explosão, a coordenação, a força e até mesmo o psicológico. Devido a 
eles, a ciência busca cada vez melhorar a performance através de várias análises, e dentre elas há 
a análise de vídeo, que utilizaremos em nossa pesquisa. As imagens serão obtidas através da 
filmagem de um jogo individual, com jogadores entre 14 e 18 anos de um torneio Paranaense em 
Arapongas organizado pela Federação Internacional de Tênis, com o objetivo de analisar as ações 
técnicas de Forehand e Backhand realizadas por jogadores de tênis de campo por meio de um 
sistema de rastreamento automático e verificar a região da quadra em que essas ações certas são 
realizadas. Para a filmagem serão utilizadas duas câmeras, que juntas enquadram toda a quadra 
de tênis com uma frequência de aquisição de 30Hz. Os vídeos serão transferidos para o 
computador em formato AVI (Audio Video Interleaved). As imagens serão sincronizadas através de 
um software para identificar eventos rápidos como o contato da bola com a raquete.  O sistema 
Dvideow (Figueroa et. al., 2006), que foi desenvolvido de Instrumentação para Biomecânica da 
Unicamp, será utilizado nesta pesquisa, para a obtenção dos dados com base na posição do 
jogador em quadra em função de suas ações técnicas. Com o referido sistema, serão obtidas as 
trajetórias dos jogadores e suas ações técnicas (forehand e backhand) durante o jogo. Espera-se 
que as ações técnicas realizadas corretamente, tenham relação com o posicionamento do jogador 
em quadra e que possamos através de estudos maiores sugerir aos técnicos que utilizem tais 
informações como tática de jogo. 
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