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Apresentação

A atuação de um conselho profissional deve levar em consideração as necessidades

sociais e propor intervenções que atendam os anseios dos cidadãos. Assim, o Conselho

Regional de Educação Física da 7ª Região – CREF-7 – realiza – a segunda edição do 2º

Congresso Científico do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região – 2º ConCREF

7, que teve como tema: “Qualificação do Profissional de Educação Física e Atuação no

Mercado de Trabalho”. O evento ocorreu em Brasília -DF, nos dias 28 e 29 de junho de

2012. 

Esta é a segunda edição do evento, onde  o Conselho Regional de Educação Física da

7ª Região planeja e realiza um congresso técnico-científico dando continuidade a proposta

inicial do projeto. 

Nesse  evento  iniciou-se  o  debate  acerca  da  qualificação  de  um  Profissional  de

Educação Física e a sua atuação no mercado de trabalho.

O congresso teve uma etapa de palestras e uma etapa científica.

As  palestras abordaram a  qualificação  do  profissional  e  a  atuação  em eventos

esportivos, escolas, clubes esportivos,  dentre outras.

Na etapa científica do evento foram apresentados comunicações orais e pôsteres

resultantes de pesquisas com as temáticas propostas pela organização do evento.
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Nota do Presidente do Conselho Regional de Educação

Física – 7ª Região

Palavras do Presidente.

Depois do grande sucesso da primeira edição do Congresso Científico do Conselho

Regional de Educação Física da 7ª Região, mais uma vez o CREF7/DF, em parceria com o

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE, continuou o desafio de

transmissão do conhecimento relativo à área de atuação dos Profissionais de Educação

Física por meio da promoção e aproveitamento técnico e científico no 2º ConCREF7.

No  entanto,  a  segunda  edição,  com  o  tema  “Qualificação  do  Profissional  de

Educação Física e Atuação no Mercado de Trabalho” ultrapassou as expectativas quando

derrubou as barreiras nacionais. Desta vez, o Congresso foi agraciado com a presença do

Professor Dr. Pedro Sarmento, da Universidade do Porto, em Portugal, além outros ilustres

nomes como o Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol  e Vice-Presidente da

Federação Internacional de Voleibol, o Professor Ary Graça e o Secretário de Esportes do

Distrito Federal, Professor Célio Renê Trindade. 

Da mesma forma que no ano passado, manteve-se o padrão de excelência e a

cientificidade no que diz  respeito  à  aprovação dos  trabalhos  inscritos  e  nos  rigorosos

critérios  de  atendimentos  às  normas  do  edital  da  etapa  científica  do  Congresso.  A

premiação foi também uma motivação a mais aos inscritos pela superação de qualidade
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exigida na edição anterior.

Trago também nessas palavras o júbilo de mais uma vez exceder as expectativas,

que já se mantinham altas pelo sucesso da edição de 2011, neste 2º ConCREF7, que se

deve também ao apoio e participação de grandes companheiros na jornada de realização

do Congresso, sendo imprescindível citar os Coordenadores dos Cursos de Educação Física

da Universidade Católica de Brasília - UCB e da Universidade Euro Americana - UNIEURO,

Professor  Dr.  Francisco  Martins  da  Silva  e  Professor  Dr.  Ramón Fabián  Alonso  López,

respectivamente,  além da  Conselheira  Nilza  Maria  do  Valle  Pires  Martinovic,  com sua

admirável capacidade de mobilizar os alunos da UCB a se engajarem no evento.

A consolidação do ConCREF7 como um evento internacional, já em sua segunda

edição, é sinal de que a semente lançada na primeira edição já cresce e com certeza se

frutificará em outras edições de muito mais sucesso.

Por fim, desejamos uma boa leitura na esperança de despertar o desejo de outras

novas prestigiosas realizações com a intenção de valorizar cada vez mais o Profissional de

Educação Física em prol da sociedade.

José Ricardo Carneiro Dias Gabriel
CREF 000375 – G/DF
Presidente do CREF-7
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Programação do Evento

28 de junho de 2012

08h00 – Sessão de vídeo técnico

08h45 – Solenidade de abertura – Apresentação do evento

09h00 –  1ª Sessão técnica – Conferência de Abertura – Jorge Steinhilber – “Educação 
Física e ação multidisciplinar na área de saúde.”

10h00 – Intervalo

10h30 – 2ª Sessão técnica – Palestra – Prof. Dr. Pedro Sarmento – “Gestão de instalações
esportivas como um dos fatores relevantes para o desenvolvimento do esporte”

12h00 – Intervalo para almoço

14h00 – 3ª Sessão técnica – Palestra – Fábio Padilha – “A atuação do profissional de 
Educação Física na organização de eventos esportivos e de lazer.”

15h20 – Intervalo e apresentação de pôsteres

16h00 – 4ª Sessão técnica – Palestra – Iguatemy Martins – “Formação do profissional de 
Educação Física e mercado de trabalho”

17h20 – Apresentação de Comunicações Orais

19h00 – Encerramento do primeiro dia do 2º ConCREF7.

29 de junho de 2012
08h00 – Sessão de vídeo técnico

09h00 – 5ª Sessão técnica – Palestra – Célio René Trindade - “O Profissional de Educação
Física como gestor público do esporte.” 

10h20 – Intervalo

10h40 – 6ª Sessão técnica – Palestra – Nicolas Caballero – "O Profissional de Educação 
Física na década do Marketing Esportivo". 

12h00 – Intervalo para almoço

14h00 – 7ª Sessão técnica – Palestra – Antônio Catunda – “A atuação do professor de 
Educação Física na Escola.” 

15h20 – Intervalo e apresentação de pôsteres

16h00 – 8ª Sessão técnica – Palestra – Ary Graça – “Gestão Profissional do Esporte: O 
sucesso do voleibol Brasileiro”

17h20 – Apresentação de Comunicações Orais

19h00 – Entrega de prêmios e encerramento do 2º ConCREF7.
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Lazer e saúde: motivações e interesses nas práticas corporais em espaços
públicos

Temática: Recreação e Lazer – Comunicação oral

Nestor Persio Alvim Agricola

Universidade federal de Goiás

Jataí - Goiás, Brasil

nestoralvim@hotmail.com

Resumo

As atividades físicas de lazer, voltadas para a manutenção da saúde tem se tornado uma
necessidade cada vez mais presente na sociedade. Este trabalho é a síntese de uma
pesquisa  de  caráter  acadêmico  sobre  o  lazer  no  parque  Recanto  das  Araras  em
Morrinhos GO. Nosso objetivo com esse trabalho é contribuir com a reflexão acerca das
atividades de lazer, sua inserção no contexto social mais geral, suas motivações, como
esse quadro da realidade se insere no contexto teórico da Educação Física, e ainda a
possibilidade de compreensão de certas particularidades da população de Morrinhos.

Palavras Chave: Lazer; saúde; cultura; mercadoria

Abstract

The leisure physical activities, aimed at maintaining health has become a necessity ever
more present in society. This work is the synthesis of a survey of an academic nature on
the  leisure  park  Corner  of  Macaws  in  Morrinhos  GO.  Our  goal  with  this  paper  is  to
contribute to the discussion about leisure activities, their integration into the broader social
context,  their  motivations,  as this  picture of  reality fall  within the theoretical  context  of
Physical Education, and the possibility of understanding certain peculiarities the population
of Morrinhos.

KeyWords: Leisure, health, culture, merchandise
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Lazer e saúde: motivações e interesses nas práticas corporais em espaços públicos

Introdução

As atividades físicas de lazer e voltadas para a manutenção da saúde tem se tornado
uma  necessidade  cada  vez  mais  presente  na  sociedade,  levando  uma  multidão  de
pessoas cada vez maior aos locais destinados a essa finalidade. Entre outras motivações
para essa nova referência social,  podemos afirmar  com segurança que as  atividades
voltadas para a manutenção e o ganho da condição de saúde tem se fundido com a
prática de lazer de tal modo que as pessoas tendem a encontrar o sentimento de prazer e
satisfação nas atividades corporais.  Sem nos referirmos ao esporte  institucionalizado,
com regras, torneios e campeonatos, as atividades que tem apresentado um crescimento
elevado são aquelas praticadas/realizadas nos espaços abertos, nas praças e em geral
locais em que se possa desfrutar do contato com a natureza. O parque Recanto das
Araras no município de Morrinhos é um desses locais em que as pessoas se reúnem por
livre iniciativa para realizarem atividades físicas corporais. 

Do ponto de vista da teoria da educação física, essa realidade se torna um objeto de
pesquisa  na  medida  em  que  tanto  as  características  da  atividade  voltada  para  a
manutenção da saúde,  quanto as atividades voltadas para o lazer  e  o sentimento de
prazer advindo dessa prática, são determinadas por certos limites e especificidades. Este
estudo está centrado nas motivações expressas pelas pessoas que frequentam o parque
Recanto das Araras em Morrinhos. Nosso objetivo com esse trabalho é contribuir com a
produção científica e com a reflexão acerca das atividades de lazer,  sua inserção no
contexto social mais geral e ainda, como esse quadro da realidade se insere no contexto
teórico da Educação Física.

A proposta metodológica desta pesquisa se situa na referência antropológica, no qual
o objeto de estudo se encontra inserido nos hábitos culturais de uma dada população.
Entretanto, as limitações de tempo nos obrigaram a utilizarmos um único instrumento, a
partir do qual iremos inferir os dados necessários para a análise proposta.

O  instrumento  metodológico  utilizado  foi  a  entrevista  semi-estruturada  com  31
pessoas  que  frequentam  o  parque.  Os  participantes  da  coleta  de  dados  não  foram
selecionados  por  critérios  de  aparência  física  ou  condição  atlético-esportiva.  Nosso
interesse é somente nas motivações sociais, as influencias recebidas e o posicionamento
desse habitus no quadro mais geral do cotidiano e da cultura local.

Lazer: conceitos e aproximações

O entendimento do conceito de lazer se mostra, em grande medida, associado a
outros dois conceitos: o de trabalho e o de tempo livre. Desde os primeiros estudiosos
dedicados ao tema do lazer que a definição da conceituação do termo aparece vinculada
ao trabalho e também ao conceito de tempo livre. Isso se deve ao fato de que, segundo
alguns desses estudiosos, o lazer está posicionado no contraponto ao trabalho, e por
isso, seus conceitos são em certo sentido dependentes. Enquanto o trabalho é definido
como  atividade  produtiva,  destinada  ao  lucro,  aos  ganhos  individuais  e  coletivos,  à
transformação da matéria prima em produto, o tempo livre é reconhecido como o tempo
de “não trabalho”, o tempo do dia no qual o sujeito não está trabalhando. O lazer se insere
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como atividade de tempo livre, mas não qualquer atividade, e sim aquela em que o sujeito
satisfaz uma necessidade lúdica de distração, mais ou menos fisicamente ativa, mais ou
menos dependente de aparatos materiais,  mas que em todo caso diverte,  descontrai,
anima, revigora.

A diferenciação entre lazer e trabalho se mostra evidente a partir da era industrial.
Segundo Marcellino (1983), nas sociedades tribais predominantemente agrárias o lazer e
o trabalho se interpenetram e se confundem no cotidiano do sujeito. É na tecnificação e
especialização do trabalho que o lazer se revela como dimensão oposta e o chamado
“tempo livre”, nos moldes do tempo de trabalho, se mostra necessário. 

Na  sociedade  moderna,  marcadamente  urbana,  a  industrialização
acentuou a divisão do trabalho, que se torna cada vez mais especializado
e fragmentado, obedecendo ao ritmo da máquina e a um tempo mecânico,
afastando  os  indivíduos  da  convivência  nos  grupos  primários  e
despersonalizando  as  relações.  As  pessoas  passam  a  fazer  parte  de
grupos  variados,  sem ligações  uns com os  outros.  Caracteriza-se pelo
binômio trabalho/lazer e as ações se desenvolvem como na gravação de
um filme,  onde  os  ‘atores’ participam de  cenas  estanques.  (Marcellino,
1983 p. 21) 

Um dos  parâmetros  mais  importantes  de  entendimento  do  lazer  é  o  sentido  de
voluntariedade, isto é, o lazer só pode ser exercido se o sujeito quiser. Da mesma forma
que o trabalho é reconhecido como necessidade humana básica, meio de sobrevivência,
condição da própria natureza do homem, o lazer vem sendo reconhecido também como
necessidade, como momento de plenitude da condição humana. O lazer se diferencia do
tempo livre por apresentar um componente ativo, isto é, enquanto o tempo livre pode ser
exercido pelo puro ócio, o lazer é exercido por alguma atividade mais ou menos física e
corporal vinculada a um desejo ou necessidade. Nessa perspectiva, o lazer apresenta
uma função bastante importante na sociedade porque repõe as energias.  Enquanto o
sujeito gasta e deteriora suas forças nas atividades de trabalho, recupera essas mesmas
forças e se renova no lazer completando um ciclo que compreende o cotidiano do homem
moderno. 

Lazer e saúde:

As correlações que se estabeleceram entre lazer e saúde nos remetem a dois planos
distintos da constituição do sujeito:

1. o lazer como catarse, renovação de energias psíquicas, mentais e intelectuais.

2. o lazer como atividade física corporal, esportiva na qual se dá a atividade mais ou
menos intensa do corpo.

Em ambos os casos, a percepção do lazer vinculado à condição de saúde do sujeito
se faz presente e conquista cada vez mais adeptos. Os espaços de lazer, por sua vez,
também tem sido claramente demarcados e requeridos, argumentados tanto pelo direito
ao lazer quanto pela saúde através do lazer. 

Observamos então um movimento de especialização do lazer muito semelhante ao
que se  observa no trabalho.  O lazer  descompromissado,  casual,  sem tempos e  sem
espaços  específicos  pré-definidos  vem  perdendo  lugar  para  as  academias  e  suas
aparelhagens computadorizadas, para os personal trainers especializados, para os vídeo
games de última geração, para os filmes em três dimensões e alta definição. Até mesmo
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atividades de lazer de grande aceitação popular, como o futebol de várzea, vem perdendo
espaço para os centros desportivos com iluminação artificial e gramado sintético. A saúde
proporcionada pela  atividade física  vem requerendo um alto  nível  de  mensurações e
controle,  configurando  uma  cada  vez  maior  subordinação  à  tecnologia  em  todos  os
sentidos possíveis.

A espontaneidade que marca o lazer desde suas raízes vem desaparecendo, dando
lugar a algo que cada vez mais se parece com o trabalho. As formas descontraídas e
descompromissadas do lazer são substituídas por atividades rigidamente controladas que
requerem  horário,  alimentação,  acompanhamento,  espaço  específico  e  etc.,  tudo  em
função da vinculação do lazer à saúde.

Lazer e modernidade

Na  atualidade,  o  lazer  se  encontra  cada  vez  mais  mercadorizado,  submetido  e
subsumido às determinações do mundo da produção industrial  que o domina também
como produto.  Mascarenhas (2005)  vem fazer  a  denuncia  de um lazer  que ganha a
denominação  crítica  de  “mercolazer”,  evidenciando  o  grau  de  subordinação  do  lazer
moderno  à  lógica  de mercado  contemporânea.  “O lazer  tem se reduzido  a  um novo
campo de consumo, impondo-se como um poderoso mercado”.  (Mascarenhas, 2005, p.
160) Os grandes centros comerciais reservam espaços cada vez mais amplos dedicados
à comercialização das possibilidades de lazer. O lazer moderno se tornou um negócio dos
mais rentáveis. 

Mais que estabelecer a tensão com as relações de consumo que aqui e
acolá conferem o estatuto mercantil a uma outra manifestação do lazer,
avaliamos  que  esta  é  hoje  a  forma  dominante  deste  fenômeno.
(Mascarenhas, 2005, p. 140)

A mercantilização das formas atuais do lazer se expande envolvendo praticamente
todas as possibilidades do tempo livre. Tudo que se mostra potencialmente apropriado
para o tempo livre, o divertimento, a fruição é rapidamente percebido e comercializado,
inaugurando um novo segmento comercial  que explora sem limites o não trabalho do
trabalhador. O que estamos querendo dizer é que num movimento como nunca antes se
viu, o lazer sucumbe de modo direto e irrestrito à venalidade universal. A mercadoria não
é apenas uma exceção no mundo do lazer como antes, mas sim a regra quase geral que
domina a cena histórica atual. Tudo que se refere à distração, ao ócio, ao divertimento,
está submetido a um processo mercantil inexorável, estabelecendo normas e valores para
os hábitos sociais e inaugurando a cultura do mercolazer.

Enquanto  algumas  pessoas  tem  formas  de  lazer  extremamente  tecnologizadas,
como por exemplo o parapent, a escalada indoor, o mergulho submarino, o salto livre, o
voo livre,  o kite surfing,  snow boarding e outros mais,  a maioria das pessoas só tem
acesso a atividades de lazer menos aparelhadas, como andar de bicicleta, pescar, fazer
trilhas e outras. 

O que predomina em nossa atualidade são as formas de lazer transformadas em
produtos  atingindo  todas  as  dimensões  do  mercado.  Não  partimos  de  uma  postura
ingênua frente ao objeto de estudo aqui selecionado, sabemos que as pessoas que fazem
caminhadas o  fazem em grande medida motivadas pelos  apetrechos que podem ser
adquiridos e encerram um conjunto de possibilidades de prazer. Grande parte de quem
faz uma caminhada como forma de lazer se encontra motivada por um tênis novo, ou por
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uma roupa nova, por um aparelho de medição de frequência ou caloria, enfim mesmo
atividades mais  simples  e  descompromissadas estão mais  ou  menos subordinadas à
lógica do lazer mercadoria.

Ainda assim, podemos identificar manifestações de um lazer descomprometido com
essa lógica, e voltado mais para um verdadeiro estado de catarse, prazer ou liberdade do
que por qualquer outra coisa. Estamos nos referindo ao parque Recanto das Araras no
município  de Morrinhos em Goiás,  no qual  um grupo cada vez maior  de pessoas se
reúnem diariamente em suas dependências para praticar atividades de lazer e tempo
livre. Como já dito acima, também essas pessoas que ali se reúnem estão submetidos à
lógica  mercantil  do  lazer  moderno,  porém numa dimensão bem inferior  aos domínios
desse  lazer.  Ali,  no  parque  Recanto  das  Araras  as  pessoas  demonstram motivações
variadas que revelam uma dimensão mercantil bem menor. 

O  parque  é  um espaço  público  mantido  pela  municipalidade  que  não  apresenta
nenhuma forma de divertimento tecnológico. O que predomina são as atividades físicas
corporais tais como corridas e caminhadas acompanhadas ou não por amigos e animais
domésticos.  O que acaba por  prevalecer nesse espaço especifico de tempo livre são
atividades descompromissadas que revelam possibilidades de sociabilização,  prazer  e
descontração  ao  ar  livre.  Aparentemente  o  que  atrai  as  pessoas  ao  parque  são  as
condições simples em que ele se encontra. No entanto, faz-se necessário um estudo mais
aprofundado dessas motivações que levam o morrinhense ao parque das Araras como
forma de contribuir para a reflexão acerca do lazer e da Educação Física.

Elementos do trabalho de campo.

Para a investigação dos sentidos e significados do lazer na cidade de morrinhos,
mais  especificamente  no  parque  das  Araras,  as  motivações,  os  interesses,  as
representações,  foi  feita  uma  pesquisa  de  caráter  qualitativo  com  a  participação  de
frequentadores. Nossa intenção foi verificar as motivações e suas principais justificativas,
as argumentações e os interesses que levam as pessoas a frequentarem o parque. Todo
o estudo foi realizado a partir da percepção de que essa manifestação do lazer está ainda
pouco vinculada às determinações do lazer mercadoria. 

Para a abordagem das pessoas que frequentam o parque escolhemos aplicar uma
entrevista com temas que procurassem esclarecer os sentidos do lazer naquele espaço,
as  motivações,  os  desejos  e  os  interesses  que  envolvem a  atividade,  bem como as
possíveis  relações  com  outras  instancias  da  vida  dos  sujeitos.  Participaram  dessa
entrevista 31 pessoas. O trabalho de entrevista se estendeu por cerca de 2 semanas nas
quais  chegamos  a  entrevistar  até  quatro  pessoas  num  único  dia.  A  entrevista
semiestruturada contou com um roteiro de 10 perguntas abertas, que poderiam suscitar
explicações mais  detalhadas.  Além disso,  algumas perguntas  permitiam mais  de  uma
única resposta, oferecendo liberdade ao entrevistado de explicar seu ponto de vista ou
diversificá-lo.  Após a coleta dos dados iniciamos o trabalho de organização e análise,
separando as respostas por proximidade temática conforme as orientações de Szymanski
(2002). 

Do grupo estudado, bem mais da metade dos participantes tem menos de 35 anos, o
que nos leva a perceber  que as atividades de lazer  junto a locais  de contato com a
natureza não tem atraído somente pessoas mais velhas, e sim também os adultos jovens.

Pode-se  perceber  que  há  pessoas  que  praticam  atividades  de  maior  gasto
energético, atividades mais agitadas e menos contemplativas que exigem e reforçam a
condição física e a performance dos sujeitos. Entre elas, vôlei, tênis, futsal, basquete. Por
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outro lado, há pessoas também que preferem atividades menos agitadas, de pouco gasto
energético e mais contemplação, com pouco ou nenhum efeito sobre a condição física,
como caminhada, ciclismo e patinação. 

Essa diferenciação se revela importante para perceber um outro fenômeno bastante
presente em espaços de lazer na atualidade: a constituição grupal. A atividade de tempo
livre e de lazer se revela determinante na constituição da identidade social dos sujeitos,
isto é, os agrupamentos sócias são em grande medida definidos por essas atividades, e
designados por “tribos urbanas”. Os jogadores de vôlei ou de basquete, os corredores, os
patinadores,  skatistas,  ciclistas  e  por  aí  afora,  são  diversas  as  possibilidades  de
constituição grupal que se dá a partir das práticas de lazer. O que marca esse processo é
a afinidade por dada atividade que se desenvolve a partir de sua experiência. Tanto as
vivências nessas atividades estimulam o gosto individual e a vontade de pertencer ao
grupo, quanto o grupo já constituído atrai novos adeptos pela identificação grupal que se
apresenta. 

Outro questionamento que colocamos aos participantes foi  acerca da importância
atribuída à visita regular ao parque. A questão foi colocada de forma a atribuir um grau de
prioridade a essa atividade de lazer. Esse dado também pode nos auxiliar a compreender
e talvez ilustrar a necessidade social pelo lazer. Como era esperado, o maior grupo dos
participantes entrevistados atribuem máximo grau de importância à visita ao parque. O
número de pessoas que não veem importância alguma na visita  ao parque é ínfimo,
confirmando  mais  uma  vez  o  valor  social  dos  espaços  específicos  de  lazer  e  a
importância que esses espaços adquirem na sociedade contemporânea.

As atividades variadas são praticadas em direta dependência do grupo a que os
sujeitos  pertencem.  Há  “dias  de  vôlei”;  “dias  de  basquete”;  “dias  de  skate”;  “dias  de
bicicleta”  etc.  Entretanto,  há  também  aquelas  atividades  que  pouco  apresentam  a
constituição grupal e os praticantes pouco ou nada se relacionam com outras pessoas.
Entre essas está a caminhada e a corrida, praticadas por aquelas pessoas que vem,
caminham ou correm e vão embora, permanecendo não mais do que o tempo necessário
a essas atividades no parque. Essas pessoas restringem sua ação no parque a uma única
atividade,  em pouco tempo e com pouquíssimas manifestações de sociabilidade,  não
integrando os grupos de práticas específicas, mas sem, no entanto,  deixar de atribuir
importância prioritária às visitas ao parque.

As pessoas acabam por se dividir em dois grupos distintos: aqueles que vêm e vão,
em pouco  tempo e  com atividades  pontuais;  e  aqueles  que  vêm com a intenção  de
praticar mais de uma atividade, dedicando algumas horas a esse momento. Os primeiros
pouco se  relacionam e não fazem parte  de  grupos sociais  específicos.  Os  segundos
estabelecem relações sociais mais intensas e constituem grupos específicos identificados
por suas práticas e preferências de lazer.

Sobre  a  quantidade  de  horas  semanais  dedicadas  às  atividades  no  parque,
percebemos que o grupo se divide, conforme impressões anteriores, em dois: um grupo
que frequenta o parque de 15 a 20 horas semanais e outro grupo que frequenta entre 4 e
7  horas  por  semana.  O  primeiro  grupo  apresenta  uma  média  de  2,5  horas  por  dia
dedicadas às atividades de lazer no parque. Por outro lado, o segundo grupo tem uma
média  de  dedicação  diária  de  0,7  horas.  Esse  dado  confirma  o  que  já  havia  sido
verificado, que acaba por dividir os frequentadores do parque em dois tipos diferentes: os
que têm tempo e disposição para se dedicar ao lazer, e os que não têm tempo ou vontade
de se dedicar ao lazer e o fazem talvez muito mais por necessidade ou obrigação. Essa
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percepção está relacionada também com a identificação grupal mais específica, isto é, os
que se reconhecem pertencentes a um grupo especifico voltado para uma determinada
atividade física geralmente demonstram maior disponibilidade de tempo, ao passo que os
que não demonstram afinidade ou elementos de constituição grupal de atividades de lazer
disponibilizam menos tempo para as atividades no parque.

Ao  questionar  os  entrevistados  sobre  os  hábitos  de  saúde  adotados  pudemos
verificar  que  a  grande  maioria  declara  adotar  como  hábito  de  saúde  unicamente  a
atividade física. Uns poucos dizem utilizar também de dietas, mas a maior parte declara
fazer uso unicamente de atividades físicas. O que percebemos, no entanto, como dado da
realidade é que essa grande maioria de adeptos declarados da atividade física como
opção  estética  e  de  saúde  pode  estar  reproduzindo  um discurso  social  que  tende  a
valorizar a saúde e a estética conquistada pelo esforço e sacrifício da atividade física.
Que na realidade as pessoas estariam mascarando a frequência em clínicas de estética.
A modelagem corporal por meio de recursos de preenchimento, plásticas, esteróides e
cirurgias  carregam  um  sentido  de  rejeição  por  representar  uma  conquista  fácil,  sem
sacrifício.  Já a modelagem corporal pelo exercício físico conta com uma unanimidade
social  por  ser  a  expressão  do  sacrifício,  da  entrega,  do  esforço,  da  dor.  Assim,
acreditamos que nessa questão há a reprodução de um discurso mascarado que procura
mostrar que a saúde e a estética por meio do sacrifício do esforço físico é a única forma
de se alcançar os ideais sociais de beleza e saúde. 

Para uma com preensão do lazer como expressão social

O lazer contemporâneo se encontra mais do que nunca vinculado às determinações
e imposições do mercado de produtos de consumo. Os grande shoppings centers, os
mega parques  temáticos,  os  espetáculos  esportivos,  as  companhias  cinematográficas
com sua tecnologia de imagens, os parques aquáticos, tudo concorre para o ímpeto do
consumo. É fácil perceber isso quando nos deparamos com a realidade de que os locais
de grande apelo de consumo voltados ao lazer são sempre privados. A proposta é vender
cada vez mais, vender acima de tudo possibilidades de felicidade. O lazer privado, aquele
voltado para o consumo, para as necessidades efêmeras de comprar, se mostra a forma
principal,  conforme  avalia  Mascarenhas  (2005),  mais  que  estabelecer  a  tensão  com  as
relações de consumo que aqui e acolá conferem o estatuto mercantil a uma outra manifestação
do lazer, avaliamos que esta é hoje a forma dominante deste fenômeno. (p. 140)

Num  movimento  como  nunca  antes  se  viu,  o  lazer  sucumbe  de  modo  direto  e
irrestrito à venalidade universal. A mercadoria não é apenas uma exceção no mundo do
lazer  como antes, mas sim a regra quase geral que domina a cena histórica atual. Nos
deparamos com um movimento inexorável de privatização do lazer.

Se perguntarmos sobre o que é o lazer,  é comum ainda encontrarmos
respostas que o associam à participação e ao desenvolvimento, dentre
outras possibilidades que evidenciam seu potencial formativo, mas o fato
é que tendencial e predominantemente o que ele constitui mesmo é uma
mercadoria  cada  vez  mais  esvaziada  de  qualquer  conteúdo
verdadeiramente educativo, objeto, coisa, produto ou serviço em sintonia
com a lógica hegemônica de desenvolvimento econômico, emprestando
aparências  e  sensações  que,  involucralmente,  incitam  o  frenesi
consumista que embala o capitalismo avançado. (Mascarenhas, 2005, p.
140)

Esse quadro da realidade, no entanto, é capaz ainda de revelar possibilidades, não
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muito amplas é verdade, mas verdadeiras, de um lazer livre não absolutamente liberto
das amarras do mercolazer, mas mesmo assim detentor de virtudes mais abrangentes.
Em nossa  pesquisa  pudemos constatar  características  que  não  livram o  lazer  dessa
determinação  econômica  e  de  consumo,  mas  revela  possibilidades  mais  ou  menos
amplas  para  o  tempo  livre  com  certa  dose  de  autonomia  e  autenticidade,  com
possibilidade  de  pertencimento  e  de  distração,  de  contato  e  de  valorização  com  a
natureza, de práticas saudáveis e de divertimento. 

Também aqui nos deparamos com a contraposição entre o público e o privado, o
lazer privado mercadorizado regido pela lógica do consumo e da produção industrial em
larga escala e o lazer público precarizado na sua estrutura física, porém subordinado à
lógica de mercado em menor grau e apresentando possibilidades mais consistentes. 

Em nossos dados, confirmamos algumas das possibilidades que esse lazer público
pode  apresentar  como  dimensão  concreta  de  autonomia  e  liberdade  do  sujeito.  A
manifestação  do  lazer  presente  no  parque  das  Araras  pode  estar  enquadrado  nesta
categoria  de possibilidades autônomas,  pois,  se estrutura em espaço público. Não se
encontra livre das determinações do mercolazer, mas apresenta possibilidades concretas
de  autonomia  e  de  liberdade.  A  variedade  de  atividades  nos  mostra  que  existem
possibilidades que dependem, em grande medida, da vontade do sujeito. Evidentemente
que essa vontade está  influenciada pelas  imposições mercadológicas,  da  mídia  e  da
lógica da produção industrial, mas mesmo assim revela um grau de autonomia suficiente
para compreendê-lo como contraponto ao mercolazer. 

Outro ponto de destaque é a questão do pertencimento, da constituição grupal, tão
importante para a sociabilidade nesses tempos de trabalho alienado. O pertencimento a
um grupo que se vincula a uma específica atividade de lazer pode se configurar como
expressão da própria condição social do homem, isto é, como manifestação da condição
ontológica do homem enquanto ser social. Além disso, não podemos nos esquecer das
questões relativas à saúde, não da saúde enquanto ausência de doenças, mas da saúde
enquanto conceito moderno que envolve as dimensões biológicas, psicológicas e sociais
do  sujeito.  Nesse  sentido,  pertencer  a  um grupo  que  frequentemente  se  reúne  para
praticar uma atividade física é a clara expressão da saúde em todas as suas dimensões,
mesmo que praticando atividades sugeridas pelos mecanismos midiáticos mais ou menos
massificados.
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Resumo

O exercício físico provoca uma série de respostas fisiológicas, resultantes de adaptações autonômicas
e hemodinâmicas que vão influenciar o sistema cardiovascular. O objetivo foi relacionar o desempenho
obtido no teste de 9 minutos com parâmetros antropométricos e PA de adolescentes do Programa
Segundo Tempo do Governo Federal. Foram avaliadas 85 (oitenta e cinco) adolescentes, de ambos os
sexos, idade de 13,5 ± 1,0 ano, estatura de 160 ± 7,9 cm, peso 52,8 ± 8,5 kg e IMC 20,6 ± 2,6 Kg/m².
Observou-se que 73,17% das meninas encontravam-se com %G entre moderadamente alto e alto e
22,8% com valores adequados para a faixa etária. Os meninos, 36,4% em moderadamente alto e
excessivamente alto  e  61,4% com valores  adequados no teste de  aptidão cardiorrespiratória.  Em
relação à pressão arterial  identificamos uma alta frequência de pressão arterial  igual  ou acima do
percentil 90, mostrando que isso é um dado preocupante, pois pode ser um indicador de risco para
hipertensão arterial nessa faixa etária. Esses resultados encontrados não indicam que os avaliados
terão problemas de saúde, mas sugerem uma possível evolução para níveis elevados na vida adulta,
sobretudo  se  houver  a  presença  de  fatores  de  risco  e  se  medidas  de  orientação  não  forem
implementadas. 

Palavras-chave: Aptidão cardiorrespiratória, composição corporal, pressão arterial, adolescentes.

Abstract

Physical  exercise  provokes  a  series  of  physiological  responses  resulting  from  autonomic  and
hemodynamic changes that will influence the cardiovascular system. The objective was to compare the
performance obtained in the test of 9 minutes with anthropometric and BP of adolescents the Programa
Segundo Tempo of the Federal Government. We evaluated 85 (eighty five) adolescents of both sexes,
age 13.5 ± 1.0 years, height 160 ± 7.9 cm, weight 52.8 ± 8.5 kg and BMI 20.6 ± 2.6 kg / m². It was
observed that 73.17% of the girls were with% BF between moderately high and high and 22.8% with
values appropriate for the age group. The boys, 36.4% in moderately high and excessively high and
61.4% with appropriate values in the test of  cardiorespiratory fitness.  In relation to blood pressure
identified a high frequency of blood pressure at or above the 90th percentile, indicating that this is
concerning as it may be a risk factor for hypertension in this age group. These results do not indicate
that the subjects will have health problems, but suggest a possible evolution to high levels in adulthood,
especially if the presence of risk factors and orientation measures are not implemented.

Keywords: cardiorespiratory fitness, body composition, blood pressure, adolescents.
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Análise da condição cardiorrespiratória, composição corporal e da pressão arterial
de adolescentes participantes do Programa Segundo Tempo da Ceilândia – DF.

Introdução
O  exercício  físico  provoca  uma  série  de  respostas  fisiológicas,  resultantes  de

adaptações autonômicas e hemodinâmicas que vão influenciar o sistema cardiovascular
(MONTEIRO E SOBRAL FILHO, 2004).

De acordo com Salgado & Carvalhaes (2003) um dos fatores mais importantes nos
estudos da hipertensão arterial infanto-juvenil é a definição dos valores de referência a
serem adotados. Crianças e adolescentes com pressão arterial acima do percentil 90 têm
um risco  alto  de  se  tornar  um adulto  hipertenso  (V  DIRETRIZES  BRASILEIRAS DE
HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2007). Apesar da hipertensão essencial  nessa faixa etária
não se apresentar como fator de risco para eventos cardiovasculares, ela é um preditor
desses eventos  na  vida  adulta,  por  isso  sua  identificação  precoce é  importante  para
prevenção desta doença (Garcia et al, 2006). 

O  Programa  Segundo  Tempo  instituído  pelo  Ministério  do  Esporte  do  Governo
Federal  é  destinado  à  democratização da  prática  e  à  cultura  do esporte  de  forma a
promover o desenvolvimento integral das crianças, adolescentes e jovens, como fator de
formação da cidadania e melhora da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de
vulnerabilidade social ao oferecer prática esportiva educacional.

O objetivo deste trabalho foi relacionar o desempenho obtido no teste de 9 minutos
com  parâmetros  antropométricos  e  pressão  arterial  de  adolescentes  participantes  do
Programa Segundo Tempo do Governo Federal.

Metodologia
Foram avaliadas 85 (oitenta e cinco) adolescentes do Programa Segundo Tempo, de

ambos os sexos, com idade de 13,5 ± 1,0 ano, com estatura de 160 ± 7,9 cm, peso de
52,8 ± 8,5 kg e IMC de 20,6 ± 2,6 Kg/m². A coleta foi realizada no período matutino e
vespertino,  no  Centro  Salesiano  do  Menor  -  CESAM,  na  cidade  da  Ceilândia  -  DF.
Autorizado por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de
pais ou responsáveis. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em seres
humanos  na  Universidade  Federal  do  Vale  do  São  Francisco  –  UNIVASF,  sob  o  nº
08121001.

A massa corporal foi medida em uma balança de plataforma digital, marca IPLENNA
(modelo 60420072266), com precisão de até 100g, e a estatura foi determinada em um
estadiômetro de madeira com precisão de 2mm, todos os indivíduos foram medidos e
pesados descalços, de acordo com os procedimentos descritos por Gaya e Silva (2007).

O  índice  de  massa  corporal  (IMC)  foi  determinado  pelo  quociente  peso
corporal/estatura2, sendo a massa corporal expressa em quilogramas (kg) e a estatura em
metros (m).
Espessuras de Dobras Cutâneas (EDC)

Foram medidas as  espessuras das dobras cutâneas:  tricipital  (TR),  subescapular
(SE)  e  panturrilha  (PA),  seguindo  os  procedimentos  descritos  por  Harrison  e
colaboradores (1988). Para tanto, três medidas foram obtidas, em cada ponto anatômico,
por um único avaliador, de forma rotacional, por meio de um adipômetro da marca Lange,
com precisão de 0,5 mm. Todas as medidas foram coletadas no hemicorpo direito, sendo
registrado  o  valor  mediano.  Para  fins  de  análise,  utilizou-se  a  somatória  das  dobras
cutâneas  (ΣEDC)  citadas  anteriormente  e  a  estimativa  da  gordura  corporal  relativa
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(%gordura) obtida a partir da equação específica proposta por Lohman (1987).
Pressão Arterial (PA)

Para a mensuração da PA em repouso foi empregado o método auscultatório, com
auxílio  de  um esfigmomanômetro  Missouri  e  de  um estetoscópio  BD.  Para  tanto,  os
participantes permaneceram sentados em uma cadeira, em repouso, durante 10 minutos,
antes do início  da coleta de dados.  As medidas foram obtidas sempre em condições
semelhantes, no mesmo local e na mesma posição, com o braço esquerdo sendo elevado
até a altura do ponto médio do esterno e apoiado sobre uma mesa.

Vale  ressaltar  que  os  participantes  foram  orientados  previamente  para  que  não
realizassem nenhum tipo de atividade física vigorosa nas 24h anteriores  aos dias  de
coleta  de  dados e para  que não estivessem em continência urinária  no  momento da
realização das medidas de PA.

Teste Motor
Teste de capacidade cardiorrespiratória (corrida e caminhada de 9 min)

Os alunos foram divididos em grupos adequados às dimensões da pista. Observou-
se a numeração nas costas dos alunos na organização dos grupos, facilitando assim o
registro dos anotadores. Tratando-se de estudantes com cabelos longos, observava-se o
comprimento dos cabelos para assegurar que o número afixado nas costas fique visível.
Informou-se aos alunos sobre a execução correta do teste dando ênfase ao fato de que
deviam correr o maior tempo possível, evitando piques de velocidade intercalados por
longas caminhadas. Informou-se que os alunos não deviam parar ao longo do trajeto e
que  se  tratava  de  um  teste  de  corrida,  embora  pudessem  caminhar  eventualmente
quando cansados. 

Durante o teste, foi  informada aos alunos a passagem do tempo aos 3º,  6º e 8º
minutos (“Atenção: falta 1 minuto!”). Ao final do teste apitava-se, sendo que os alunos
deviam interromper a corrida, permanecendo no lugar onde estavam (no momento do
apito)  até  ser  anotada  ou  sinalizada  a  distância  percorrida.  Todos  os  dados  foram
anotados em fichas próprias, identificando cada aluno de forma inequívoca.

Procedimentos Estatísticos
O  teste  de  Shapiro-Wilk  foi  empregado  para  análise  da  distribuição  dos  dados.

Estatística descritiva foi utilizada para caracterização da amostra. Com a normalidade dos
dados confirmada, foi utilizado o teste “t” de Student para as comparações entre os sexos.
A significância estatística adotada foi de p < 0,05. Os dados foram processados no pacote
estatístico  Statistical  Package  for  the  Social  Sciences  (SPSS),  versão  13.0,  para
Windows.

Resultados 
Tabela 1 - Delineamento de dados antropométricos da amostra expressos em média e 
desvio padrão.

Masculino (n=44) Feminino (n=41)
Estatura (cm) 161,3 ±8,8 158,7±7,7

Massa corporal (Kg) 52,3±8,1 56,6 ±9,1
IMC (Kg/m2) 20,0 ± 1,9 21,1 ± 3,1*

Nota: * p>0,05 em comparação com o sexo feminino, IMC- Índice de Massa Corporal.
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Tabela 2– Valores de frequência absoluta(n) e percentual (%) para a classificação do teste
motor de acordo com a classificação do %G.

Classificação %G
Classificação Teste de 9 minutos

MF e FR Bom e RAMB e Excel.
Excessivamente Baixo ------ ------ -------

Baixo ------ 1,2% (n=1) -------

Adequado 10,6% (n=9) 21,2% (n=18) 12,9% (n=11)

Moderadamente Alto 16,5% (n=14) 7,1% (n=6) 2,4% (n=2)

Alto 14,1% (n=12) 5,9% (n=5) 7,1% (n=6)

Excessivamente Alto ------- 1,2% (n=1) -------
Nota: %G – Percentual de Gordura, MF – Muito Fraco, FR – Fraco, RA – Razoável, MB – 
Muito Bom, Excel – Excelente. 

Tabela 3 – Valores de frequência absoluta (n) e percentual (%) de ocorrência do percentil 
da PAS e PAD em adolescentes de ambos os sexos (n=85) de acordo com a classificação
proposta por Task Force (2004)

Perc. 50 Perc. 90 Perc. 95 Perc. 99

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem.
PAS 54,5%

(n=24)
51,2%
(n=21)

22,7%
(n=10)

19,5%
(n=8)

9,1%
(n=4)

17,1%
(n=7)

13,6%
(n=6)

12,2%
(n=5)

PAD 50%
(n=22)

68,3%
(n=28)

43,2%
(n=19)

19,5%
(n=8)

6,8
(n=3)

12,2%
(n=5)

--- ---

Nota: PAS – Pressão Arterial Sistólica, PAD – Pressão Arterial Diastólica, Perc. – 
Percentil.

Discussão
A tabela 1 refere-se ao delineamento de dados antropométricos da amostra,  são

apresentados valores de média e desvio padrão. Nota-se que no IMC há uma diferença
significativa  na  comparação  entre  os  valores  dos  sexos.  Segundo  Begmann  (2006)
devemos levar em consideração que nessa faixa etária ocorrem alterações fisiológicas
advindas da puberdade, devido às alterações de crescimento e composição corporal e da
maturação sexual (FARIAS et al, 2009).

O  acúmulo  de  gordura  e  a  baixa  aptidão  cardiorrespiratória  estão  associados  a
doenças  crônicas  não-transmissíveis,  as  quais  vêm  aumentando  gradativamente  em
adolescentes (NASCIMENTO, PEREIRA E GLANER, 2010).

Na tabela 2 encontram-se os resultados de classificação do teste de 9 minutos em
relação ao %G, onde podemos notar que os indivíduos da amostra que tem um melhor
desempenho cardiorrespiratório têm um menor %G.

Estudo  realizado  por  Ronque  e  colaboradores  (2010)  encontraram  resultados
semelhantes onde tanto moças como rapazes que tinham maior  adiposidade corporal
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apresentavam  sistematicamente  valores  mais  baixos  de  aptidão  cardiorrespiratória,
embora em diferentes magnitudes.

Nascimento, Pereira e Glaner (2010) analisaram a relação entre elevados valores de
gordura corporal  e  baixa aptidão cardiorrespiratória,  em seu estudo demostraram que
24,2% dos  indivíduos  apresentam gordura  corporal  e  aptidão física  fora  dos padrões
recomendados para a saúde mostrando que esses tem um risco elevado de adquirirem
doenças crônicas não-transmissíveis, como hipertensão arterial sistêmica.

Na tabela 3, temos a classificação do percentil da pressão arterial (PA). Para efeito
de classificação com relação a PA, foi considerada PA limítrofe quando o valor da PAS ou
PAD se situava entre os percentis 90 e 95 da população de referência; hipertensão arterial
alta  quando  a  PAS ou  PAD estava  acima do  percentil  95  e  hipertensão  severa  nas
situações em que a PAS ou PAD estava acima do percentil 99 da população referência,
ou  10mmHg  acima  do  percentil  95  de  acordo  com  National  High  Blood  Pressure
Education Program Working Group on Hypertension Control in Children and Adolescents
(1996).

Identificou-se uma alta frequência de pressão arterial igual ou acima do percentil 90,
temos uma incidência de 45,5% para os meninos e 48,8% para as meninas da amostra,
mostrando que isso é um dado preocupante, pois pode ser um indicador de risco para
hipertensão arterial nessa faixa etária.

Dados  semelhantes  foram  encontrados  por  Araújo  e  colaboradores  (2008)  onde
44,7% da amostra estavam com a pressão arterial acima do percentil 90.Em concordância
com  esse  estudo,  Garcia  e  colaboradores  (2006)  encontraram  resultados  similares,
observou-se nesse estudo que as médias de pressão arterial sistólica e diastólica foram
mais elevadas em crianças brancas e com IMC elevado.

Conclusão 
O presente estudo apresentou algumas limitações como: ausência da aplicação da

Prancha  de  Tanner  para  classificar  o  estágio  maturacional  de  desenvolvimento  do
indivíduo. Considerando o objetivo da pesquisa e a limitação desse estudo conclui-se que,
o exercício físico é essencial para manutenção da saúde para que sejam reduzidas as
possibilidades  desses  adolescentes  tornarem-se  adultos  com  doenças  crônicas  não-
transmissíveis.  Esses  resultados  encontrados  não  indicam  que  os  avaliados  terão
problemas de saúde, mas sugerem uma possível evolução para níveis elevados na vida
adulta, sobretudo se houver a presença de fatores de risco e se medidas de orientação
não forem implementadas.
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Regulamentação: a “luta” das lutas

Temática: Formação Acadêmica e Atuação Profissional - Comunicação Oral

Braz Rafael da Costa Lamarca

Rio de Janeiro,RJ, Brasil

Resumo

O presente artigo apresenta uma leitura acerca da importância da regulamentação da
profissão de Professor de Educação Física brasileiro que ministra aulas de lutas.

Palavras-chave: Constituição Federal; Regulamentação profissional; Lutas.

Abstract

This paper introduces the study about the importance of the laws and professional rules
able to normalize the professional activities of the brazilian Grandmaster of martial arts.

Keywords: Federal Constitution; Professional rules; Martial Arts
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Regulamentação: a “luta” das lutas

Introdução

Este  artigo  tem  por  finalidade  apresentar  uma  das  possíveis  leituras  acerca  da
importância  da  regulamentação  da  atividade  de  Professor  de  Educação  Física  que
ministra aulas de lutas, dadas as peculiaridades que envolvem o ensino e a aprendizagem
destas modalidades, vez que, além das implicações físicas, psicológicas, pedagógicas,
filosóficas, éticas e sociais decorrentes, crescente é a preocupação da sociedade para
com o risco da qualidade do ensino da prática que, se mal orientada por “profissionais”
não-habilitados, pode vir a desestabilizar a Paz Social.

Objetivos do estudo

Discorrer acerca da necessidade de regulamentação profissional para o ensino de
modalidades esportivas  relacionadas  com lutas,  cotejando-se  os  aspectos  positivos  e
negativos, com fulcro nos textos legislativos pátrios.

Revisão de literatura

Há tempos analisa-se, discute-se, e debate-se a Regulamentação do Profissional de
Educação Física, bem como, a legitimidade da criação dos respectivos Conselhos Federal
e  Regionais  de  Educação  Física,  face  à  imperiosa  necessidade  de  um  instrumento
jurídico  apto  a  regulamentar  a  profissão  de  Professor  de  Educação Física,  capaz  de
auxiliar  seu  corpo  docente  na  transposição  das  dificuldades  inerentes  ao  exercício
profissional,  mitigando as possíveis  injustiças e máculas a esta classe que,  de forma
inequívoca, colabora, sobremaneira, para a completude do desenvolvimento do Ser.

Esses  Profissionais,  os  Professores  de  Educação  Física,  têm  responsabilidades
concernentes a:

a) Regência/docência em Educação Física;
b) Treinamento desportivo;
c) Preparação física;
d) Avaliação física;
e) Recreação em atividade física;
f) Orientação de atividades físicas, e
g) Gestão em Educação Física e Desporto, dentre outras mais que, as presentes
laudas não têm a intenção de exaurir a sua integralidade.
É mister  esclarecer,  antes  do aprofundamento  no tema principal,  que a  ideia  da

Regulamentação  não  é  nova,  tendo  sido  construída  com  base  em  estudos  e,
principalmente,  consubstanciada  nos  posicionamentos  da  sociedade  e  da  própria
categoria, por mais de 50 anos.

Neste diapasão, injusta seria a não alusão ao ilustre Professor Inezil Penna Marinho,
que, desde os idos de 1960, estudava e defendia a causa, o que indica que, o que não
faltou foi tempo para o amadurecimento do assunto, até a aceitação pelo legislador pátrio,
como realmente  aconteceu  com a  vigência  da  Lei  nº  9696/98,  derrubando a  retórica
oposicionista da Regulamentação Profissional.

A despeito do tema em questão ter sido exaustivamente analisado e discutido em
inúmeros Congressos e  Seminários  desde os  anos 70 do século  passado,  contando,
inclusive,  com a participação das Instituições de Ensino e,  mais  além,  a  despeito  da
questão  ter  sido  favoravelmente  deliberada  em diversas  Assembleias  de  Associações
representativas  da  Categoria  nos  vários  Estados  brasileiros,  e  consolidada  a  nível

Evento: Realização: 
28



Anais do 2º Congresso do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2012

Nacional,  ainda  hoje,  passados  mais  de  15  anos  da  Regulamentação,  ecoam vozes
contrárias  ao  feito,  principalmente,  no  que  tange  ao  ensino  das  Artes  Marciais  por
pessoas não qualificadas, cerne deste artigo. Cabe ressaltar, também, que a atividade
física em destaque chegou ao absurdo da banalização pela sociedade moderna, pois,
atualmente, a denominação mais comum encontrada, resume-se tão somente a “lutas”,
retirando-se da nobre arte todo o arcabouço filosófico, humanista, educativo, e social.

Materiais e métodos

Pesquisou-se, de forma focal e objetiva, o espectro jurídico vigente, especialmente, a
regulamentação do Professor de Educação Física para a modalidade de lutas, cotejando-
se os prós e contras da regulamentação e da não regulamentação.

Resultados

Por que regulamentar? A Regulamentação instituiu o instrumento jurídico adequado
ao exercício da profissão, haja vista que a promoção e a prática desta atividade física
estavam, antes da Lei nº 9696/98, ao sabor ou dissabor da sorte, depende de que ponto
se observa,  vez que eram desprotegidas e vulneráveis às aventuras de qualquer não
profissional que se dissesse ou se fizesse passar por professor.

O citado diploma defende, à luz da hermenêutica jurídica, que a competência para a
atuação  profissional  seja  avaliada  em  igualdade  de  condições,  ou  seja,  entre  os
Profissionais egressos das Escolas de Educação Física e não entre os componentes da
heterogênea  “massa”  formada  por  habilitados  e  não-habilitados,  uma  vez  que  a
Sociedade, beneficiária direta dessa atividade, considera a todos como “Professores de
Educação Física”, seja por desconhecimento ou por ausência de esclarecimento e sua
respectiva exigibilidade de esclarecer-se, por parte da própria Categoria.

As Leis e os Regulamentos são formulados e promulgados para garantir, de fato, o
direito inerente ao pleno exercício da Cidadania, dentre os quais, o da profissão, conforme
preceitua a Constituição Federal, in verbis:

“Art.  5º Todos são iguais perante a lei,  sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
inviolabilidade do direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança e  à
propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer”; (grifos nossos)

Entretanto,  há  de  se  esclarecer  o  entendimento  hodierno  acerca  de  qualificação
profissional,  já  que  a  expressão  foi  iluminada  no  texto  constitucional.  O  Ministro  do
Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Marco Aurélio, na qualidade de Relator da Ação
Originária  nº  467-4/RR,  de  16/10/1997,  a  página  36,  muito  bem  exemplificou  o
entendimento da Corte Suprema sobre o tema, conforme destacado em seu voto:

“Aliás,  a  propósito  há  um  precedente  clássico.  Floriano  nomeou  para  o
Supremo Tribunal Federal o médico Barata Ribeiro e dois generais, Inocêncio
Galvão  de  Queiroz  e  Raymundo  Ewerton  de  Quadros  (LEDA BOECHAT
RODRIGUES,  História  do  Supremo  Tribunal  Federal,  1965,  I,  p.  46  e  47).
Todos eram expressões da sua classe (MAXIMILIANO, Comentários, 1929,
n.  371,  p.  603)  mas,  obviamente,  suas  formações  nada  tinham  com o
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Direito. O Senado, a despeito de ser unanimemente florianista,  recusou as
nomeações ao aprovar parecer de JOÃO BARBALHO que sustentou o óbvio –
o  notável  saber  a  que  se  referia  a  Constituição  era  saber  jurídico
(Constituição Federal, 1902, p. 230 e 231; no mesmo sentido PEDRO LESSA,
Poder Judiciário, 1915, p. 28).” (grifos nossos)

Este voto pode suscitar alguma dúvida acerca da intrínseca relação existente entre o
específico saber e o exercício da profissão, isto é, entre a qualificação profissional e o
exercício da profissão. Neste contexto, patente entre o Professor de Educação Física e o
“Mestre”  de  Artes  Marciais.  Traz-se,  então,  outro  exemplo  a  fim  de  corroborar  o
entendimento do STF, abordando, agora, não só o conhecimento e a profissão, mas o
vínculo relacional entre a qualificação, o exercício da profissão e a sua regulamentação. A
opinião aqui expressa é do também Ministro da Suprema Corte, Ministro Moreira Alves,
quando Relator  do Agravo Regimental  no Agravo de Instrumento nº  198.725-9/SP, de
09/09/1997, que explicita a relação existente no texto da Magna Carta, verbis: 

“Equivoca-se o agravante ao sustentar que a atual Constituição, em face
dos dispositivos que cita, acabou com a necessidade de inscrição na OAB
para que o bacharel em direito possa advogar, porquanto, como salienta o
artigo  5º,  XIII,  da  Constituição,  é  livre  o  exercício  de  qualquer  trabalho,
ofício  ou  profissão,  atendidas  as  qualificações  profissionais  que  a  lei
estabelecer,  e para o exercício da advocacia,  a lei  exige essa inscrição.”
(grifos nossos)

Face ao que foi exposto, surge um questionamento: qual motivo plausível justifica um
tratamento diferenciado para os Profissionais de Educação Física em relação às demais
profissões?  Entende-se  que  a  Regulamentação  da  Profissão  é  fator  minimizador  de
muitas questões, dentre as quais, a proteção da atividade e do exercício dos Profissionais
contra a aventura dos não profissionais que atuam como se assim fossem.

A Regulamentação é um instrumento  hábil  para compelir  a  Sociedade,  que trata
indistintamente todos pelo título de “Professor de Educação Física”, a não requerer e nem
remunerar  os  não-habilitados,  face  à  incapacidade  destes  em  oferecer  serviços,
resultados  e  rendimentos  com  a  devida  qualidade  inerente  à  boa  atividade  física.
Entretanto,  em  contrapartida,  a  mesma  Sociedade  exigirá,  dia  após  dia,  uma
produtividade  salutar  e  satisfatória  que  seja  capaz  de  alcançar,  cada  vez  mais,  os
elevados níveis de saúde e bem-estar daqueles habilitados aos quais ela remunera, cujo
ônus  decorrente  para  a  própria  Sociedade,  é  a  melhor  remuneração  dos  serviços
prestados pelos profissionais habilitados.

Ainda  nesta  linha  de pensamento,  quando esses indicadores subjetivos  não são
alcançados,  a culpa pela não seriedade da atividade desenvolvida recai  por sobre os
habilitados e não,  por  sobre os  não-habilitados,  já  que estes,  dentro de  uma análise
generalista,  são inimputáveis,  pois não possuem registro no respectivo Conselho. É a
autêntica punição dos inocentes!

A título de ilustração, pode-se citar um fato que culminou com o falecimento do jovem
praticante,  durante  a  efetiva  prática  desportiva,  onde,  a  Câmara  dos  Vereadores  da
respectiva  cidade,  sensibilizada,  promoveu  uma  Audiência  Pública  e,  por  falta  do
mecanismo legal  adequado, viu-se impedida de adotar as medidas cabíveis,  pois não
houve  como  cassar  o  exercício  do  profissional  do  intitulado  “Professor  de  Educação
Física”, haja vista não possuí-lo, vez que era, apenas, um ex-praticante da modalidade.
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Portanto, o dinamizador da atividade pode permanecer conduzindo as mesmas atividades
em algum outro local, sem nenhum impedimento, vindo a causar novas vítimas.

Sem organização profissional e sem regulamentação juridicamente instituída, não se
pode  falar  em  Profissão.  No  entanto,  a  área  da  Educação  Física  atende,
cumulativamente, a imprescindibilidade de que a atividade profissional, se exercida por
pessoa desprovida de formação e das qualificações adequadas, oferece riscos à saúde,
ao bem estar e à segurança da população, havendo, para o exercício da Profissão de
Educação Física, a real necessidade de conhecimentos técnicos e científicos para o seu
desenvolvimento, os quais são indispensáveis à regulamentação.

Atualmente,  quando  se  pensa  nos  riscos  da  atividade  não  profissional,  deve-se
observar que as atividades físicas se configuram como uma necessidade, onde, há muito,
deixaram de ser tratadas como modismo ou culto ao corpo. As doenças da modernidade,
tais quais: sedentarismo, obesidade e stress, vêm galgando patamares epidêmicos, as
quais podem ser minimizadas e até prevenidas, por intermédio da prática de exercícios
físicos.  Razão  pela  qual  proliferam  academias  e  centros  de  oferta  de  serviço  em
exercícios  físicos,  culminando  com  um  vertiginoso  aumento  de  praticantes,  que,
indubitavelmente, precisam ser protegidos de qualquer diletante, pois se mal orientados
podem sofrer sérios riscos e danos, sejam estes físicos, sociais e morais.

Ademais, além dos danos causados ao beneficiário, tem-se a responsabilização civil
daquele que orientou a atividade, devendo o lesionado ser indenizado, haja vista o que
dispõe o Artigo 186 do Código Civil:

“Art.  186.  Aquele  que  por  ação  ou  omissão  voluntária,  negligência  ou
imprudência,  violar  o  direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”. (grifos nossos)

Outro  viés  analisado  é  a  Regulamentação  e  o  cargo  público,  aspecto  bastante
interessante  a  ser  destacado  neste  artigo,  ao  tratar  da  contratação na Administração
Pública que,  com a vigência da Constituição Federal  de 1988,  assumiu característica
própria, face o disposto no Artigo 37, incisos I e II, da Magna Carta:

“Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros
na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público  depende de aprovação em
concurso  público  de  provas  e  títulos  de  acordo  com  a  natureza  e
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração.” (grifos nossos)

Assim sendo, o Conselho, ao estabelecer a exigência do registro profissional para a
assunção  dos empregos ou cargos  públicos,  defende a  igualdade de  tratamento  aos
Profissionais de Educação Física, ou seja, que a estes seja dado o mesmo tratamento
das demais profissões, tais quais: médicos, odontólogos, psicólogos, advogados, e assim
por diante. Há de se entender que não se trata de nenhuma discriminação ao Profissional
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de Educação Física, pois não há interferência na atividade pedagógica da Instituição de
Ensino na qual o Profissional ministrará as aulas e/ou realizará atividades.

Pode  ser  que  exista  algum  entendimento  contrário  ao  se  observar  de  forma
desatenta a Lei nº 9394/96. O sobredito diploma trata do ensino e dos procedimentos
pedagógicos,  estabelecendo  que  para  atuar  como  Professor  faz-se  necessária  a
Licenciatura, não havendo alusão quanto à habilitação profissional. Há de se relembrar,
entretanto, que até aproximadamente 1996, todos os professores eram registrados no
Ministério da Educação (MEC) e que, por força da nova redação dada à Lei de Diretrizes
e Bases (LDB), este registro não é mais fornecido pelo citado órgão, uma vez que a LDB
estabelece que a formação profissional cabe ao MEC, sem nenhuma ingerência sobre a
habilitação  profissional,  patente  mencionar  a  distinção  entre  formação  e  habilitação
profissional.

Neste caminhar, o próprio Ministério da Educação já se pronunciou no sentido de que
a habilitação ao exercício profissional é de responsabilidade dos Conselhos Profissionais.
A Lei nº 9.394/96 regula o ensino no Brasil e não, o exercício profissional. Contra legem
seria a não exigência do Profissional de Educação Física da apresentação do respectivo
registro no Conselho para que possa ser empossado no cargo ou emprego público para o
qual foi aprovado.

Por  este  simples  motivo,  o  do  não  questionamento  da  necessidade  de
Regulamentação, é que o CONFEF não perdeu o seu Poder de Polícia que, segundo o
Prof. Themístocles Brandão Cavalcanti, na obra da Profª. Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
explica, verbis:

“O poder de polícia constitui um meio de  assegurar os direitos individuais
porventura  ameaçados pelo exercício ilimitado,  sem disciplina  normativa
dos direitos individuais por todos”. (grifos nossos) (DI PIETRO, 2005)

Assim, os Conselhos zelam pela qualidade do exercício profissional, garantindo, aos
neles  inscritos,  a  segurança  contra  o  exercício  ilimitado,  entenda-se,  exercício  não
regulamentado,  ou  seja,  onde  estiver  sendo  prestado  serviço  de  atividades  físicas  e
desportivas, desde que sistemático, é necessário que este seja dinamizado por pessoa
qualificada e habilitada, qual seja, o Profissional de Educação Física. E, ainda mais, se
não o fizesse,  transgrediria o Código Penal,  pois o Artigo 324, que trata do exercício
funcional  ilegalmente  antecipado ou prolongado,  especificamente para os  funcionários
públicos, estabelece na primeira parte do seu caput o seguinte:

“Art.  324.  Entrar  no  exercício  de  função  pública  antes  de  satisfeitas  as
exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber
que oficialmente  foi  exonerado,  removido,  substituído  ou suspenso”.  (grifos
nossos)

Como se trata de norma penal in albis, a regulamentação vem justamente com a Lei
nº 9696/98, que estabelece no seu Artigo 1º, o seguinte:

“Art. 1º O exercício das atividades de Educação Física e a designação de
Profissional  de  Educação  Física é  prerrogativa dos  profissionais
regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física”.
(grifos nossos)

A outra  consideração  a  ser  feita,  trata  dos  Provisionados.  Tema  carregado  de
grandes divergências empíricas e pragmáticas. Porém, não se pode esquecer de que
estes têm garantias constitucionais, as quais estão consubstanciadas no Artigo 6º, inciso

Evento: Realização: 
32



Anais do 2º Congresso do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2012

XXXIII:
“Art. 6º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXXII – proibição de distinção entre trabalho manual,  técnico e intelectual
ou entre os profissionais respectivos;”

Por  força  deste  dispositivo  constitucional,  os  Provisionados  possuem intervenção
profissional limitada, pois, o texto é expresso no que pertine à proibição, ou seja, não se
pode tratar de forma diferente os iguais, mas, à luz do Princípio da Isonomia, é permitido
tratar os diferentes de forma diferente, conforme a análise do ilustre Ministro do Pretório
Excelso, Ministro Gilmar Mendes, em seu voto proferido às páginas 8 e 9, na ADIn 453-1,
datada de 30/08/2006, ipsis litteris:

“O conceito de isonomia é relacional por definição. O postulado da igualdade
pressupõe pelo menos duas situações, que se encontram em uma relação de
comparação.  Essa  relatividade do  postulado  da  isonomia  leva  segundo
Maurer a uma inconstitucionalidade relativa (relative Verfassungswidrigkeit)
não  no  sentido  de  uma  inconstitucionalidade  menos  grave.  É  que
inconstitucional não afigura a norma A ou B, mas a disciplina diferenciada (die
Unterschiedlichkeit der Regelung)” (Maurer, Zur Verfassungswidrigerklärung,
W. Weber, p. 345 (354). (grifos nossos)

Assim sendo,  os Provisionados podem atuar  na atividade específica  para a  qual
comprovaram o exercício profissional anterior a promulgação da Lei nº 9.696/98, já que
não possuem a mesma qualificação dos egressos da Universidade. Inconstitucional seria
se  a  Lei  nº  9696/98  não  os  abarcasse,  mas  o  Artigo  2º,  inciso  III,  deste  diploma,
referenda:

“Art. 2o Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de
Educação Física os seguintes profissionais:

I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente
autorizado ou reconhecido;

II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de
ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor;

III  -  os  que,  até  a  data  do  início  da  vigência  desta  Lei,  tenham
comprovadamente  exercido  atividades  próprias  dos  Profissionais  de
Educação  Física,  nos  termos  a  serem  estabelecidos  pelo  Conselho
Federal de Educação Física.”(grifos nossos)

Concluindo, tem-se por crença que o legislador pátrio, ao criar a Lei nº 9.696/98,
alicerçou-se na concepção holística dos Princípios Fundamentais da Dignidade Humana,
não tendo o intuito de segregar os Profissionais de Educação Física e, muito menos, o de
criar reserva de mercado, tanto é que atualmente tramita pelas Casas Legislativas pátrias,
o projeto de lei que tenciona criar a profissão de Professor de Judô.

Se  assim  fosse,  caracterizado  estaria  a  obliteração  de  pensamento  e  de
conhecimento  do  legislador  frente  à  grandiosidade  dos  benefícios  que  a  prática  de
exercícios  físicos  traz  a  seus  praticantes,  sem  considerar,  o  gasto  demasiadamente
inescusável, vez que, se a razão da Lei fosse a segregação, ter-se-ia movimentando toda
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uma estrutura legislativa em prol de um motivo sabidamente irrisório.
Para ilustrar, o eminente Prof. Miguel Reale Júnior nos ensina que:

“O legislador constrói  os modelos jurídicos, a partir  da realidade que vem a
recortar,  elevando  ao  plano  abstrato  ações  que  constituem  um  todo
indecomponível, cujas partes se inter-relacionam e se polarizam em torno de
um sentido, de um valor, que se apresenta negado pela ação delituosa. Cabe
ao legislador  examinar  os dados empíricos,  que já  possuem uma e  um
sentido  intrínseco,  objetivando  e  racionalizando  a  tipicidade  imanente,
construindo-a abstratamente e ajuizando-a com base em um valor que se
coloca  como  um  fim  a  ser  alcançado”.  (REALE  JUNIOR,  2004)  (grifos
nossos).

Conclusão

As  atividades  físicas  e  seus  profissionais  devem,  sempre,  possuir  orientação
associada à competência, à ética e à segurança, tanto social como jurídica; motivo pelo
qual o Congresso Nacional entendeu ser necessária a Lei nº 9.696/98 e haver um sistema
composto por um Conselho Federal e seus respectivos Conselhos Regionais capazes de
fiscalizar o exercício profissional, garantindo, lato sensu, à sociedade o direito de ser
atendida com qualidade e segurança e,  stricto sensu, ao cidadão o benefício da
atividade qualificada por profissionais habilitados ou legalmente autorizados, como
por ora se verifica em trâmite no Congresso Nacional, para o caso do Professor de
Judô.
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Resumo

Muito se tem discutido que o brincar está acabando, ou seja, as crianças de hoje não
consegue brincar como antigamente. Não sé vê mais o menino brincado de futebol na rua
com gol de tijolo, nem a menina brincando de boneca na calçada.  Para Piaget (1971,
apud. Rosa 2011) lúdico envolve não apenas uma forma de desafogo ou entretenimento
para  gastar  energia  das  crianças,  mas  um  meio  que  contribui  e  enriquece  o
desenvolvimento  intelectual.  Muito  se  fala  de  jogo  e  brincadeira  e  grandes  são  as
discussões da real existência da diferença entre essas duas palavras ou duas ações. Seu
significado está atribuído a culturas diferentes, regras e objetivos que o caracterizam. O
jogo/brincadeira/lúdico pode ser uma ferramenta para os educadores conseguirem atingir
uma evolução e melhorar sua metodologia, sua didática e, principalmente, conquistando a
aluno. Objetivo: encontrar formas de intervenção de jogo e brincadeira como ferramenta
pedagogia nas escolas. Método: Revisão de literatura. Conclusão: Utilizar do jogo e da
brincadeira  como ferramenta pedagógica  pode ser  um grande avanço na melhora  da
metodologia de ensino e da aprendizagem dos alunos.

Palavras-chave: Escola, Jogo, Brincadeira, Lúdico, Professor.
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O jogo e a brincadeira como ferramenta pedagógica nas escolas.

Introdução
Muito se tem discutido que o brincar está acabando, ou seja, as crianças de hoje não

consegue brincar como antigamente. Não sé vê mais o menino brincado de futebol na rua
com gol de tijolo, nem a menina brincando de boneca na calçada. Falta de segurança, o
tempo que está por conta das tarefas de dia a dia, ausência dos pais dentro de casa,
podem ser motivos para que esse fato esteja acontecendo. Com isso a escola tende a
assumir algumas funções que deveria ser da vida social do aluno.

Jogando e Brincando a criança constrói a sua realidade, transforma seu mundo e,
pode até, transformar seu futuro. Mas nem sempre foi assim. Relatos como de Kishimoto,
1994 traz mudança na forma de visão do jogo na educação, onde já foi até proibido para
crianças da burguesia, famílias de maior renda da época, por acharem que brincar era
sinônimo de vadiagem. 

Nosso objetivo é buscar os benefícios que o jogo, a brincadeira e o lúdico podem
trazer  para os estudantes  e para as  escolas  com a utilização desses recursos como
ferramenta pedagógica.

Objetivos do estudo
O presente estudo tem por finalidade analisar as possíveis intervenções do Jogo e da

brincadeira na atuação escolar como ferramenta pedagógica.

Revisão de literatura
Antes de pesquisar sobre o jogo e a brincadeira buscamos conceituar uma palavra

que está intimamente ligada a essas ações: lúdico. 
Uma das palavras mais difíceis de conceituar é o lúdico. Ela se confunde com muitas

palavras e na maioria das vezes ela está vinculada a várias outras palavras.
No dicionário a palavra está diretamente ligada ao jogo, ao brinquedo e a brincadeira.
Para  Piaget  (1971,  apud.  Rosa  2011)  lúdico  envolve  não  apenas uma forma de

desafogo ou entretenimento para gastar energia das crianças, mas um meio que contribui
e enriquece o desenvolvimento intelectual.

O sociólogo francês Roger Caillois (1913-1979) trouxe grandes contribuições sobre o
lúdico. Entre elas classifica uma atividade lúdica em quatro categorias e que podem ser
entendidas como motivação para a busca do lúdico, que são: aventura, vertigem, fantasia
e competição.

Trabalhar  com o lúdico  pode dar  muito  trabalho,  pois  o  lúdico  é  pessoal  e  nem
sempre conseguirá atingir a todos, em todos os momentos. Mas é certo que podemos por
suas características, diversão, prazer, alegria, o lúdico pode se tornar um grande aliado
para educadores em todas as fases da vida, ou seja, desde o educador das crianças da
educação infantil até os educadores que trabalham com Ensino Médio.

A classificação é um grande meio de conseguir atingir nossos objetivos em relação à
aplicação  de  jogos  e  brincadeiras  nas  escolas.  Se  pensarmos  nelas  ao  planejar  as
atividades podemos conquistar os alunos com atividades mais dinâmicas e que traga
mais prazer, assim teremos mais participação.

Muito se fala de jogo e brincadeira e grandes são as discussões da real existência da
diferença entre essas duas palavras ou duas ações. Buscamos diversos conceitos a fim
de sintetizar tais ações e entender como elas podem auxiliar os profissionais que atuam
nas escolas. 

Evento: Realização: 
36



Anais do 2º Congresso do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2012

Kishimoto, 2011 diz que definir jogo não é uma tarefa fácil e quando falamos em jogo
cada um pode entendê-la de modo diferente. Seu significado está atribuído a culturas
diferentes, regras e objetivos que o caracterizam.

Para  Friedman,  2006  o  jogo  designa  tanto  uma  atitude  quanto  uma  atividade
estruturada que envolva regras e brincadeira refere-se, basicamente, a ação de brincar,
ao acompanhamento espontâneo que resulta de uma atividade não estruturada.

Para Brougère, 2008, “a brincadeira é, entre outras coisas, um meio de a criança
viver a cultura que a cerca, tal como ele é verdadeiramente, e não como ela deveria ser”.

Já para Rosa,  “os jogos,  brincadeiras proporcionam a imaginação às crianças,  o
brincar  preenche  necessárias  que  mudam  de  acordo  com  a  idade,  e  proporcionam
situações em que a criança cria regras”.

Para uma ação prática,  ou seja,  uma forma mais direta de diferenciar o jogo da
brincadeira no momento de aplicação de uma atividade. Assim encontramos o seguinte
conceito:

“Atividade que possui regra, com ganhador e perdedor, que o individuo pode escolher
participar,  exige  habilidades  de  seus  participantes  e  podem  trazer  benefícios  aos
participantes, isso é JOGO. Atividade que não possui regras específicas, onde o ato de se
divertir  é  o  que  mais  vale.  Podem trazer  diversos  benefícios,  principalmente,  para  a
criança e trás em sua essência a magia e a alegria de estar em harmonia com você e com
que brinca com você, isso é BRINCADEIRA.” Silva e Gonçalves, 2010.

Brincadeira é uma ação mais espontânea e que se bem direciona pode ensinar bons
valores para quem brinca. A brincadeira não tem um fim estabelecido, ela dura o tempo da
motivação  de  quem está  brincado  e  não  possui  regras  que  interfira  na  dinâmica  da
atividade. Nela não existe ganhador e perdedor.

Já o jogo é uma ação mais complexas que tem regras especificas, momento certo de
acabar e necessita de uma preparação maior, de quem joga, para saber lidar com as
situações que ele pode proporcionar. Por exemplo, uma criança de três ou quatro anos
não está preparada psicologicamente para receber um estimulo de vitória ou derrota. 

Para Barros 2010, há muito tempo a escola foi vista pelos alunos como algo fadonho,
obrigatório,  sem sentido e entediante e quando o educador oferecia um brinquedo ou
realizavam brincadeiras recebiam duras criticas de pais e,  até mesmo, de colegas de
trabalho. 

É  claro  que  quando  oferecido  os  jogos,  brincadeiras  e  brinquedos  as  crianças
ficavam mais alegres e se divertiam mais, assim achavam a escola mais atraente. Mas
um questionamento da autora nos faz refletir: Será que apenas ao oferecer brinquedos e
brincadeiras  se  está  cumprindo  a  função  da  escola?  E  outro  questionamento  que
fazemos: será que só oferecendo brincadeiras e brinquedos estão contribuindo para o
desenvolvimento da criança?

Para Rosa, 2002 a infância se define mesmo por determinado tipo de relacionamento
com o mundo externo que não se pauta pelas leis da realidade, mas muito mais pelas leis
do próprio desejo.

Não podemos deixar de pensar em conquistar e atingir os gostos dos alunos, que
são as pessoas que consomem a educação e essa educação deve ser de qualidade,
criativa  e  dinâmica  para  acompanhar  a  evolução  que  estamos  enfrentando  com  o
crescimento da tecnologia a todo vapor. 

O mundo de hoje é extremamente dinâmico vemos as crianças e jovens fazendo
diversas  tarefas  ao  mesmo  tempo,  como  exemplo:  Uma  criança  de  10  anos  escuta
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musica,  assiste  televisão,  conversa  com  os  amigos  na  internet,  fala  no  telefone  e
conversa com você, tudo isso ao mesmo tempo.

O jogo/brincadeira/lúdico pode ser uma ferramenta para os educadores conseguirem
atingir  uma  evolução  e  melhorar  sua  metodologia,  sua  didática  e,  principalmente,
conquistando a aluno.

Mudar  é  sempre  difícil,  principalmente  falando  em  metodologia  de  ensino,  onde
professores  passam  anos  com  a  mesma  e  depois  mudá-las  ou  adaptá-las  é  bem
complicado. E sabemos que qualquer mudança causa um transtorno e pode dar mais
trabalho, mas quando os benefícios começarem a surgir, os educadores entenderam que
o esforço vale pode valer a pena.

Sabemos não ser  concreto que essa metodologia  será  a  grande solução para a
melhora da educação. Será, sim, uma boa opção para utilizar no processo aprendizagem
e o tempo dirá se ela será positiva ou não.

Abaixo  teremos  alguns  exemplos  de  atividades.  Não  encare  como  uma  receita
pronta. Observe as atividades e identifique o quanto elas podem ser realizadas de acordo
com seu perfil profissional e com o perfil de seus alunos. 

Resultados
Buscamos um repertório de atividades por disciplina para fomentar nossa pesquisa:
Matemática 
Par ou Impar
Material: Nenhum 
Descrição: Separe a sala em duas equipes e forme duas colunas, uma coluna par e

outra impar. De frente para o quadro da sala, deixe as duas colunas em uma distancia de
aproximadamente três passo uma da outra. Toda a vez que o professor/recreador disser
um número par, a coluna par foge e a coluna impar pega. Quando disser impar, a coluna
impar foge e a coluna par pega. Para cada aluno pego um ponto para cada equipe. Se o
aluno encostar-se à parede não pode mais ser pego.

Obs: Na sala afaste as cadeiras no fundo da sala de forma que as laterais fiquem
livres. 

Português:
Bingo Humano
Material: Papel e Caneta 
Descrição: Cada aluno pegará uma folha de papel, dobrando formando nove partes

sem corta, e uma caneta. Ao comando eles espalharão pelo espaço e vão perguntar aos
alunos o nome e uma comida que gosta e escreve em uma da partes do papel. Repetirá a
ação até preencher  os nove espaços.  O aluno irá  escrever  em um pedaço de papel
separado seu nome e a comida que gosta e entregará ao professor, que pegará um papel
de cada vez e dirá em voz alta para os alunos. Quem tiver o nome da pessoa marca no
papel. Quem marcar os nove primeiro ganha.

Obs: Essa atividade é ideal para primeiro dia de aula. 
Historia e Geografia:
Passaporte
Material: Papel e Caneta.
Descrição: Divida os alunos em duas equipes. Cada equipe receberá um bloquinho,

feito previamente até por eles mesmo, contendo algumas folhas de 5 a 6. Para cada folha
terá  um  país  escrito.  O  objetivo  é  que  os  participantes  busquem  a  assinatura  do
“consulado”  dos  países  que  estão  no  bloquinho.  Espalhe  pela  escola  representante
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desses  países,  se  você  não  tiver  professores  disponíveis  utilize  funcionários  como
porteiro,  inspetor de aluno,  asg,  e cada um ficará com uma caneta.  Quando o grupo
chegar ao pais terá que pagar uma prenda antes de ganhar a assinatura. Por exemplo:
fazer 10 abdominais ou responder algo sobre aquele país como: população, continente,
entre outros.  Obs: Se você conseguir deixar os representantes de cada país com uma
roupa típica ou algo que represente o país a atividade fica mais interessante.

Ciências:
Primeiros Socorros (adaptação atividade de Cavallari e Zacharias, 2008)
Material: Material para maquiagem.
Descrição: Divida os participantes em dois ou mais grupos. O professor/recreador

ensinará as crianças como deve fazer  para tratar  cada acidente,  queimadura,  fratura,
ferida, entre outros. Espalhasse pessoas, que podem ser as próprias crianças, maquiadas
com os acidentes. Cada grupo terá que sair em busca dos feridos e fazer o procedimento
ensinado.  Se conseguir  podem trazer  a “vitima” até o professor  utilizando o jeito que
quiser para carregá-lo. Se for uma criança a vitima cuidado para não machucá-la. 

Obs: Se você conseguir deixar os representantes de cada país com uma roupa típica
ou algo que represente o país a atividade fica mais interessante. 
Conclusão 

A falta  de  tempo,  espaço  e  oportunidade  de  brincar  fazem com que  mudanças
aconteçam  na  rotina  das  crianças  e  de  tudo  que  envolve  o  mundo  infantil,  e  nisso
envolvemos as escolas.

Assumir  um  papel  que  era  da  vida  social,  de  brincar,  faz  com  que  as  escolas
procurem novas oportunidades de crescimento para melhor atender a nova geração de
alunos. 

Um dos recursos que podem ser utilizados são jogos e brincadeiras para auxiliar na
aprendizagem do alunos fazendo com que as aulas se tornem mais interativas, atrativas e
atraentes e conquistando mais os alunos.

Utilizar do jogo e da brincadeira como ferramenta pedagógica pode ser um grande
avanço na melhora da metodologia de ensino e da aprendizagem dos alunos.

Referências bibliográficas
BROUGÉRE, Gilles. Brinquedo e cultura. 7° edição – São Paulo: Cortez, 2008.
BARROS, Flávia Cristina O.M. de. Cadê o brincar?: da educação infantil para o ensino

fundamental. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.
DOHME, Vania.  Atividades lúdicas na educação: o caminho de tijolos amarelos do

aprendizado. 4° ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
FREIRE, Paulo.  Pedagogia da autonomia: saberes necessários á prática educativa.

São Paulo: Paz e terra, 2011.
HIUZINGA,  Johan.  Homo  ludens:  o  jogo  como  elemento  da  cultura. São  Paulo:

perspectiva, 2008.
KISHIMOTO,  Tizuko,  M. Jogo,  brinquedo,  brincadeira  e  a  educação. 14°  ed.  São

Paulo: Cortez, 2011.
KISHIMOTO,  Tizuko,  M.  Jogos  infantis:  o  jogo,  a  criança  e  a  educação. 15°  ed.

Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
ROSA, Adriana. Lúdico e Alfabetização. Curitiba: Juruá, 2011.

Evento: Realização: 
39



Anais do 2º Congresso do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2012

Produção Acadêmica sobre esporte e terceiro setor.

Temática: Gestão e Marketing do Esporte – Comunicação Oral

Flávia da Cunha Bastos 
Rodrigo Rangel de Oliveira

Marcelo Moreira Passos
Adriano Pires de Campos

 Departamento de Esporte da EEFEUSP
São Paulo, SP, Brasil

 flaviacb@usp.br

Resumo
Durante  a  última  década,  a  sociedade  brasileira  passou  a  conviver  com  termos  como
organizações  não-governamentais  (ONGs)  e  responsabilidade  social.  O  Esporte  é  uma  das
atividades em que mais se destacam ações no terceiro setor. O objetivo do estudo foi analisar a
produção acadêmica no país sobre esporte e terceiro setor.  Foi realizada pesquisa descritiva,
exploratória e documental (VERGARA, 2006). Foram obtidos nos sítios do Banco de Teses da
CAPES e  das  três  Universidades  Estaduais  Paulistas  (UEP),  dados  sobre  quatro  descritores
(Organização Não Governamental, Terceiro Setor, Projeto social e Responsabilidade Social) e sua
combinação com o descritor Esporte. Foi realizada análise estatística descritiva do número e da
distribuição dos estudos nos campos de conhecimento das ciências do esporte (Haag, 1994, apud
TUBINO, 2002). Os trabalhos identificados na CAPES conjugados com o descritor Esporte se
situaram  entre  0,65  e  1,80% (mestrado)  e  0,74  e  2,86%  (doutorado).  Nas  UEP os  maiores
porcentuais  encontrados  (7,69%  e  18,18%)  foram  relativos  aos  descritores  Projeto  Social  e
Esporte. Os seis estudos identificados nas UEP referem-se aos campos Medicina,  Sociologia,
Pedagogia e Economia. Concluímos que nas universidades paulistas a temática ainda não tem
sido abordada em termos de Gestão do Esporte.

Palavras-chave: Esporte, Terceiro Setor, Ciência.

Abstract
During  the  last  decade,  Brazilian  society  has  lived  with  such  terms  as  non-governmental
organizations (NGOs) and social responsibility. Sport is one the activities in which actions stand
out in the third sector. The aim of this study was to analyze the academic production in the country
on sports and the third sector. We performed descriptive, exploratory and documentary research
(Vergara, 2006). The data were obtained on the database in websites of the CAPES Theses and
the  three  State  Universities  of  São  Paulo  (UEP),  under  four  descriptors  (non-governmental
organizations, third sector, social project and social responsibility) and their combination with the
descriptor Sport. Descriptive statistical analysis was performed on the number and distribution of
studies  in  the  fields  of  knowledge  of  sports  sciences  (Haag,  1994,  apud  Tubino,  2002).  The
percentual of studies identified at CAPES in conjunction with the word Sports were between 0.65
and 1.80% (Master) and 0.74 and 2.86% (Doctoral). In UEPs the largest percentage (7.69% and
18.18%) were related to the descriptors Project Social and Sports. The six studies identified in the
UEP refers to fields Medicine, Sociology, Education and Economics. The study conclude that in
São Paulo universities the subject has not been addressed in terms of Sport Management.

Keywords: Sports, Third sector, Science.
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Produção acadêmica sobre gestão do esporte e terceiro setor
Introdução

Durante a última década, a sociedade brasileira passou a conviver com termos como
organizações  não-governamentais  (conhecidas  como  ONGs),  trabalho  voluntário,
responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. São, dentre outros, termos que se
referem às ações desenvolvidas no chamado Terceiro Setor, espaço social que comporta
ações  de  combate  às  desigualdades  sociais,  combate  à  fome,  proteção  ao  meio
ambiente,  difusão  de  direitos  humanos,  dentre  outras  causas  humanitárias.  A  área
esportiva também compõe esse rol de ações, sendo o esporte bastante utilizado como
ferramenta de combate à desigualdade social, através de projetos sociais de esporte. 

A maior atuação da sociedade frente aos problemas que a afetam tem suas origens
na  redefinição  do  papel  do  Estado  durante  as  duas  últimas  décadas.  Andion  (2005)
descreve este processo como a emergência de uma democracia que provém não do
triunfo das instituições democráticas tradicionais, mas, especialmente, do fortalecimento
de uma sociedade civil ativa. 

Diante desse cenário, considera-se relevante investigar a produção científica relativa
ao  tema  no  Brasil  no  sentido  de  se  diagnosticar  a  produção  de  dados  científicos
nacionais. Pretende-se, com isso, analisar o estado da arte desse campo de investigação,
a fim de sustentar o direcionamento de futuros estudos e pesquisas. 

Objetivo 
Este  estudo  tem como objetivo  levantar  a  produção  acadêmica  (dissertações  de

Mestrado e Tese de Doutorado) sobre Gestão do Esporte e Terceiro Setor, bem como
analisar a produção sobre o tema, em termos quantitativos e qualitativos, e sua evolução
no país.

Revisão de literatura
No Brasil, uma das correntes mais influentes é a aquela que opta pelo termo Terceiro

Setor,  expressão  utilizada,  por  vários  autores,  para  caracterizar  as  organizações  que
atuam no domínio social, muitas vezes em parceria com o poder público (primeiro setor) e
empresas (segundo setor).  Originário dos países anglo-saxões, o conceito de Terceiro
Setor refere-se à natureza das organizações que não pertencem ao aparelho burocrático
do Estado, nem ao conjunto das empresas privadas e demais instituições que compõem a
economia de mercado. Cabe nessa definição um conjunto vasto de organizações, que
vão  desde  as  ONGs,  passando  pelas  fundações  empresariais  e  institutos,  incluindo
também as organizações populares, cooperativas de crédito e organismos internacionais
de  cooperação,  que  atuam  como  parceiros  dos  agentes  locais  (França  Filho,  2002;
Lechat, 2002; Junqueira, 2004; Andion, 2005; Fischer, 2005).

Na conceituação tradicional, o primeiro setor é o Estado, representado pelo setor
público, que obedece ao seu caráter público e exerce atividades públicas. O segundo
setor é o Mercado (Empresas), composto por entidades privadas que exercem atividades
privadas, ou seja, atuam em benefício próprio e particular. O Terceiro Setor é composto de
por organizações privadas sem fins lucrativos, que atuam nas lacunas deixadas pelos
setores público e privado, buscando a promoção do bem-estar social.   O termo ONG
(Organização  Não  Governamental)  foi  utilizado  pela  primeira  vez  pelo  ECOSOC
(Conselho Econômico e Social das Nações Unidas) em 1950, que define uma entidade
sem fins lucrativos e que não está vinculada a nenhum órgão do governo. 
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Na  defesa  da  tese  de  que  o  Terceiro  Setor  brasileiro  evoluiu  no  aspecto  da
legitimação, Salomon (1998) ressalta três aspectos, 1º - a criação de um marco legal - a
Lei N.º 9.790 (BRASIL, 1999), chamada Lei das Oscips (que dispõe sobre a qualificação
de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  como  Organizações  da
Sociedade Civil de Interesse Público, instituindo e disciplinando o Termo de Parceria, e
outras providências); 2º - o aumento do interesse das pessoas pela atividade social; e 3º -
um maior reconhecimento público do trabalho das organizações. 

O quadro relativo a organizações e projetos desenvolvidos pelo Terceiro Setor no
Brasil foi descrito por Oliveira; Húngaro; Athayde (2011) ao analisarem a pesquisa “As
Fundações Privadas e Associações Sem Fins Lucrativos no Brasil” de 2002. Os autores
identificaram um crescimento, a partir da década de 80, do “terceiro setor” na área ligada
ao “Esporte e Recreação”. Esse fenômeno tem ligação ao tratamento que o Esporte tem
tido  quanto  ao  seu  papel  como  elemento  de  desenvolvimento  humano  e  social
(Organização das Nações Unidas, 2005). No Brasil, evidencia-se essa concepção após
sua inserção  na Constituição Federal  de  1988,  como direito  social,  e  a  consequente
reformulação da Lei do Esporte, através da Lei nº 8.672 (BRASIL,1993). O Estado tem se
caracterizado  por  coordenar  a  política  nacional  do  setor  e  implementar  e  fomentar
projetos  com  diferentes  níveis  de  articulação  com  a  sociedade  civil  e  o  Mercado
(BASTOS, 2008).

Em termos políticos e de gestão, as políticas sociais têm se desenvolvido a partir da
descentralização das ações federais  para os municípios,  deflagrada pelo processo de
modernização  administrativa  implantado  no  âmbito  federal,  referenciada  por  Bresser
Pereira (2001). 

A efetividade das políticas sociais de Esporte no Brasil tem sido questionada a partir
da entrada do país na “onda neoliberal”, especificamente quanto ao papel do Estado no
desenvolvimento  dessas  políticas  e  suas  relações  com  o  Mercado  e  a  Comunidade
(LINHALES, 1998; OLÉIAS, 1999; SILVA, 1999; STIGGER, 1998). Ou seja, as políticas de
Esporte, como acontece em outras áreas, passaram a ser também implementadas por
organismos da sociedade civil, o chamado “terceiro setor”, movimento crescente no País
a partir dos anos 1990, denominado por Bresser Pereira; Grau (1999) como setor público
não estatal.

Assim como acontece em relação a outros direitos sociais, Melo (2005) considera
que ações voltadas a cidadania, ao combate a mazelas sociais, ao desenvolvimento de
capacidades  e  habilidades  esportivas  são  alguns  dos  diversos  motes  que  permeiam
projetos  sociais  de  esporte.  Mascarenhas  (2008)  analisou  as  consequências  do  que
denomina  de  “[...]  processo  de  despolitização  e  filantropização  das  políticas  sociais,
especialmente das políticas setoriais de lazer [...]”, a partir da retração da participação
estatal na condução das políticas públicas que propiciaram uma significativa expansão da
ação de organizações sociais não estatais sem fins lucrativos.

Outra fonte de informação a respeito do forte papel das organizações do terceiro
setor indica que suas ações envolvem valores que correspondem a 5% PIB no Brasil
(BRASIL,  2005),  através  de  32.203  Fundações  Privadas  e  Associações  sem  Fins
Lucrativos envolvendo a atuação de 95 134 trabalhadores assalariados.

Um grande desafio que se coloca àqueles que atuam no campo social, como vimos
novo na sociedade brasileira e multidisciplinar, é ter acesso a um corpo de conhecimentos
relativo a gestão de organizações de Terceiro Setor. Apesar das atividades desse setor
serem  configuradas  como  processo  social  de  constatada  importância,  pesquisas
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demonstram que áreas, principalmente aquelas vinculadas ao Esporte, parecem não ter
despertado a atenção do meio acadêmico brasileiro. A produção do conhecimento sobre
determinado tema tem sido ferramenta importante para sustentar e mesmo fundamentar a
pesquisa e a formação de profissionais que atuarão na realidade brasileira, tornando-se
fonte de aprofundamento do elo entre o que o meio acadêmico produz sobre e pode
contribuir para a prática profissional. 

Materiais e métodos
O presente estudo, quanto aos fins, caracteriza-se como pesquisa exploratória, pois

há pouco conhecimento acumulado e estruturado sobre o tema; descritiva e explicativa,
uma vez que pretende expor características de determinada população ou fenômeno, ou
seja, a produção de conhecimento sobre a gestão de projetos de Esporte desenvolvido
pelo  Terceiro  Setor  no  País  (VERGARA,  2006).  Estudos  dessa  natureza  têm  sido
realizados em relação ao conhecimento produzido em determinados temas, através da
análise de publicações e da produção acadêmica, com vistas, entre outros, para aglutinar
essa produção e nortear novos estudos (ACOSTA; MARZARI, 2007; BASTOS; PEDRO;
PALHARES, 2009; BASTOS; MAZZEI; SARMENTO, 2011; CORREIA; FRANCHINI, 2010;
FERREIRA, 2009; SARMENTO; CARVALHO; COELHO, 2009; SILVA, 2009). Quanto aos
meios, trata-se de pesquisa documental e bibliográfica (VERGARA, 2006).

As informações foram obtidas através de busca eletrônica nos sítios do Banco de
Teses  da  CAPES e  das  três  Universidades  Estaduais  Paulistas  (UEP)  que  oferecem
cursos  de  pós-graduação  (mestrado  e  doutorado),  USP,  UNICAMP  e  UNESP  em
novembro de 2011. A busca se deu inicialmente através de quatro descritores de forma
isolada (organização não governamental, terceiro setor, projeto social e responsabilidade
social) e, numa segunda etapa, cada um desses descritores combinados com o descritor
“esporte”.  As  referências  foram analisadas  através  de estatística  descritiva  quanto  ao
número de dissertações e teses e sua distribuição nos campos de conhecimento das
ciências  do  esporte  propostos  por  Haag  (1994,  apud  TUBINO,  2002):  Medicina,
Psicologia, Pedagogia, Sociologia, História e Filosofia do Esporte, e Biomecânica aplicada
ao Esporte.  O autor especifica ainda novos campos: ciência da informação, político e
jurídico e Esporte, teoria de facilidades e equipamentos para o Esporte, e Economia e
Esporte (onde teoricamente se insere a Gestão do Esporte).

Resultados e discussão
Os  porcentuais  de  estudos  encontrados  nas  UEP  identificados  através  da

combinação de descritores Projeto Social  e Esporte (Tabela 1) em relação ao total de
estudos são apresentados na Tabela 1. Destaca-se a maior incidência de trabalhos nos
descritores Projeto Social, tanto em nível de Mestrado como Doutorado.

Tabela 1 Porcentual de dissertações e teses em relação ao total nas UEP por descritor

ONG
PROJETO
SOCIAL

TERCEIRO
SETOR

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Mestrado 3,85 7,69 0 1,69

Doutorado 0 18,18 0 2,44
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Em termos gerais, a análise dos dados obtidos aponta que a temática tem sido
pouco abordada nos cursos de pós-graduação nas Universidades paulistas. Levando-se
em conta que em relação a cursos de pós-graduação em Educação Física e Esporte, as
três  universidades  apresentam  áreas  específicas  de  concentração  que  contemplam
timidamente as áreas vocacionadas a estudos relacionados às ciências sociais aplicadas
(na  USP,  Biodinâmica  do  Movimento  Humano  e  Pedagogia  do  Esporte,  nos  níveis
Mestrado e Doutorado e Estudos do Esporte (M); na UNESP, Biodinâmica da Motricidade
Humana, no Mestrado e Doutorado, e Pedagogia da Motricidade Humana, Mestrado; e na
UNICAMP, Atividade Física Adaptada, Biodinâmica do Movimento e Esporte e Educação
Física e Sociedade, para Mestrado e Doutorado) (BASTOS; PEDRO; PALHARES, 2009),
estes resultados devem estar relacionados também a produção acadêmica de cursos de
outras áreas.

Já em nível nacional, independentemente da área na qual a produção foi realizada
em  termos  de  cursos  de  Pós-Graduação,  os  porcentuais  de  teses  e  dissertações
identificadas  na  CAPES  conjugados  com  a  palavra  esporte  em  relação  ao  total  da
produção em cada descritor se situaram entre 0,65 e 1,80% (Mestrado) e 0,74 e 2,86%
(Doutorado) (Tabela 2). 

Tabela 2 Porcentual de dissertações e teses em relação ao total na CAPES por descritor

ONG
PROJETO
SOCIAL

TERCEIRO
SETOR

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

Mestrado 1,49 1,80 0,65 0,88

Doutorado 2,86 2,08 0,74 1,43

Verifica-se  a  identificação  de  estudos  em  termos  dos  quatro  descritores,
diferentemente do obtido nas UEP. Em relação ao maior porcentual de estudos em nível
de doutorado em todos os descritores, se confirma a tendência encontrada nas UEP em
termos  de  pesquisas  envolvendo  os  descritores  Projetos  Sociais  e  Responsabilidade
Social.

Quanto aos campos de conhecimento, os seis estudos identificados nas UEP foram
classificados através  da  análise  do título  da  produção  e  do resumo,  em relação aos
campos  de  conhecimento,  das  ciências  do  esporte  propostos  por  Haag  (1994,  apud
TUBINO, 2002). Dessa forma os estudos se inserem nas áreas: Medicina (1), Sociologia
(2), Pedagogia (2) e com somente um deles relativo ao novo campo de conhecimento,
Economia (1). 

Conclusão
Concluímos que a temática Esporte e Terceiro Setor ainda não apresenta volume

de estudos relevante realizados pelos pesquisadores em geral e em especial nas áreas
de educação física e esporte nas universidades paulistas.  Em relação a produção de
teses e dissertações divulgadas nacionalmente se verifica o mesmo quadro. 

Quanto  ao  objetivo  de  se  verificar  a  tendência  da  produção  sobre  Gestão  do
Esporte e Terceiro Setor, dada a escassez de produções não foi possível identificá-la a
partir  das  análises  propostas.  Sugerem-se  novos  estudos  que  promovam  o

Evento: Realização: 
44



Anais do 2º Congresso do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2012

acompanhamento da produção, uma vez que projetos de esporte relacionados ao terceiro
setor têm recebido incentivos federais para sua implantação, podendo haver um aumento
da produção acadêmica nos próximos anos.
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Resumo

O  futebol,  esporte  mais  popular  do  mundo,  é  tratado  como  um  grande  negócio.
Entretanto, o conceito de grande negócio está além dos valores envolvidos. Para possuir
essa caracterização,  deve-se envolver grandes quantias,  além de ter  o  controle entre
receitas  e  despesas.  Desta  forma,  como  a  maioria  dos  clubes  brasileiros  possuem
dívidas, além de alguns apresentarem dificuldades nos pagamentos de suas obrigações,
o presente estudo teve como objetivo analisar a lucratividade e rentabilidade das equipes
do Brasil, tendo como parâmetro o resultado do exercício e o capital de giro disponível
para  estas  agremiações.  Adotou-se  método  empírico-analítico,  realizando  técnicas  de
coleta, tratamento e análise dos dados. Os resultados desta investigação mostram que
poucas equipes alcançaram superávit financeiro na temporada 2011, assim como apenas
quatro  possuíam capital  de  giro  disponível.  Sendo assim,  através dos achados deste
artigo, é possível concluir que o futebol não é um bom negócio para os clubes.

Palavras-chave: Futebol, Negócio, Resultado do Exercício, Capital de Giro Disponível.

Abstract

Football, the most popular sport in the world is considered a big business. However, the
concept  of  big business is beyond the amounts involved.  Own this characterization,  it
should involve large values and take control of revenues and investments. Thus, like most
Brazilian football clubs have debt and some present difficulties in paying its obligations,
this  study aimed to  analyze  the  profitability  and viability of  teams in  Brazil  having  as
parameter the profit for the year and working capital available for these associations. We
adopted  the  empirical  method  of  analysis,  performing  data  collection  techniques,
processing and analysis of data. The research results show that few teams have achieved
the financial  surplus in the 2011 season, and four had available working capital. Thus,
through the findings of this article, we conclude that football is not a good business for the
clubs.

Keywords: Football, Business, Profit for the Year, Working Capital Available.

Evento: Realização: 
47

mailto:gasparetto.thadeu@gmail.com


Anais do 2º Congresso do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2012

Futebol: Um péssimo negócio para os clubes

Introdução

O futebol é considerado por muitos um grande negócio. Durante vários anos essa
afirmação foi  tratada como verdade, até que, nos últimos anos, alguns pesquisadores
começaram a tentar desmistificar este conceito popular. Apesar deste esporte movimentar
grandes  valores,  algo  próximo a  250  bilhões  de dólares  anuais  (LEONCINI  e  SILVA,
2005), não seria correto caracterizá-lo algo como um grande negócio, ou até mesmo bom,
apenas pelos valores envolvidos.

O futebol é, sim, um negócio, uma vez que caracteriza-se por uma competição entre
pessoas que utilizam espaços e equipamentos (SZYMANSKI e KUYPERS, 1999). Porém,
para considerá-lo um bom negócio, é vital que haja o controle entre receitas e despesas,
tendo  como  resultado  um  superávit  financeiro.  Para  haver  este  controle,  deve-se
aperfeiçoar as fontes de receitas, desenvolvendo o marketing e todas as operações com
objetivo de fidelizar o torcedor, aumentar seu potencial de consumo e internacionalizar a
marca  do  clube  (GONÇALVES  e  CARVALHO,  2006;  KERN  e  SÜSSMUTH,  2005;
LEONCINI e SILVA, 2005). Além disso, passa a ser imperativo adequar a folha salarial e
todos os investimentos a valores abaixo daqueles conquistados através das receitas.

Entretanto, é de conhecimento público que a grande maioria dos clubes brasileiros
possuem  enormes  dívidas,  sendo  que  alguns  chegam  a  apresentar  dificuldades  até
mesmo com atraso  no  pagamento  de  seus  atletas  e  funcionários.  Com todos  esses
problemas, é possível caracterizar o futebol como um grande e bom negócio? Este artigo
analisará alguns dados dos balanços patrimoniais dos clubes brasileiros na temporada
2011 para tentar responder os objetivos propostos.

Objetivos

O  presente  estudo  tem  por  objetivo  analisar  a  rentabilidade  e  lucratividade  do
mercado do futebol brasileiro, utilizando como parâmetro o resultado do exercício e o
capital  de  giro  disponível,  este  segundo  gerado  através  do  ativo  não-circulante  e  o
passivo não-circulante.

Revisão de Literatura

Sempre  tratado  como  um negócio,  diversos  estudos  sobre  futebol  apresentaram
relações entre fatores econômicos e sucesso esportivo (KUPER & SZYMANSKI, 2010;
BARROS, GARCIA-DEL-BARRIO e EACH, 2009; DOUVIS e BARROS, 2009; BARROS e
LEACH, 2007; GUZMÁN e MORROW, 2007; BARROS e LEACH, 2006; SHACKLETON,
2000;  SZYMANSKI  e  KUYPERS,  1999;  FYNN  e  GUEST,  1998).  Estes  estudos,  de
maneira geral, se pautaram em correlações estatísticas entre salários e pontuação obtida.
Os  achados  não  devem  ser  desqualificados,  visto  que  a  ocorrência  de  resultados
estatisticamente  significativos  demonstram  tendências  verdadeiras.  Entretanto,  os
mesmos apenas afirmam a relação entre investimentos e desempenho esportivo, e não o
desempenho econômico. Desta forma, passa a ser necessário buscar outras variáveis
que possam afirmar se o esporte é rentável para os clubes.

O  futebol  difere-se  um  pouco  dos  demais  ramos  empresariais.  Enquanto  as
empresas visam a lucratividade,  os clubes esportivos têm em seu objetivo primário  a
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conquista  de  títulos  (LEONCINI  e  SILVA,  2000).  Porém,  o  controle  entre  receitas  e
despesas é  vital  para  a saúde financeira  do  clube.  Desta forma,  os  mesmos têm de
aperfeiçoar  suas  fontes  de  receitas  com  objetivo  de  aumentar  a  arrecadação,  para
poderem investir mais, criando, assim, um ciclo virtuoso, apontado por diversos autores
como o motivo do sucesso esportivo (GUZMÁN e MORROW, 2007; KERN e SÜSSMUTH,
2005; LEONCINI e SILVA, 2005; SZYMANSKI e KUYPERS, 1999).

Contudo, o mercado do futebol brasileiro encontra-se em uma situação deficitária.
Segundo ranking  feito  pela  empresa BDO RCS,  na temporada de 2010 apenas uma
equipe  entre  aquelas  que  disputavam  a  primeira  divisão  do  Campeonato  Brasileiro
apresentou o resultado do exercício positivo.

O resultado do exercício pode ser compreendido como uma forma esquematizada,
onde são apresentados todos os dados referentes às vendas, receitas e despesas da
organização em um período contábil, gerando, então, o resultado líquido da empresa em
determinado exercício social (COSTA et al., 2011). Sendo assim, a simples observação do
resultado possibilita concluir déficit ou superávit naquele período.

Outro fator que possibilita o entendimento da situação financeira de uma empresa é o
capital  de  giro  disponível  (CDG).  Ele  é  gerado  através  da  subtração  do  ativo  não-
circulante ao passivo não-circulante encontrando, assim, o capital de giro disponível. O
primeiro  item,  ativo  realizável  a  longo  prazo,  é  composto  por  valores  como  contas,
empréstimos e adiantamentos a receber nos exercícios sociais (COSTA et al., 2011). O
passivo não-circulante são aquelas obrigações que vencem nos anos seguintes (COSTA
et al., 2011. Conceitualmente, o CDG é compreendido como a disponibilidade de capital
para os financiamentos da empresa (COSTA et al., 2011)

Para compreender melhor a situação econômica-financeira dos clubes brasileiros,
foram utilizados dados do resultado do exercício  e do capital  de giro  disponível  para
buscar responder o objetivo da investigação.

Materiais e métodos

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa empírico-analítica, que realiza
técnicas de coleta, tratamento e análise de dados (MARTINS, 1992).

Os  dados  foram  coletados  através  da  internet,  nos  sites  oficiais  dos  clubes
participantes  e  as  variáveis  utilizadas  foram  retiradas  dos  balanços  patrimoniais  das
equipes. A maior parte das referências utilizadas foram de estudos internacionais, uma
vez  que  foram  poucas  as  investigações  que  abordaram  os  temas  econômicos  e
financeiros do futebol brasileiro.

Os clubes selecionados para a pesquisa foram aqueles que disputaram a primeira
divisão do Campeonato Brasileiro de futebol na temporada de 2011. Entretanto, apenas
as  equipes  que  apresentaram  o  balanço  patrimonial  em  seu  site  oficial  estiveram
presentes na investigação.

Resultados

Na tabela  1,  estão apresentados os  valores  do passivo  não-circulante,  ativo não
circulante e capital de giro disponível dos clubes participantes da pesquisa.
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Tabela 1 - Passivo não-circulante, ativo não-circulante e capital de giro disponível dos 
clubes brasileiros em 2011.

Clube Passivo não-
circulante (R$)

Ativo não-circulante
(R$)

Capital de giro
disponível (R$)

Avaí 23.356.215 35.773.890 (12.417.675)
Botafogo 567.808.118 255.350.108 321.458.010

Corinthians 399.196.000 567.308.000 (177.112.000)
Cruzeiro 107.591.934 168.592.087 (61.000.153)

Flamengo 488.022.805 806.888.516 (318.865.711)
Fluminense 318.880.000 343.529.000 (24.649.000)

Internacional 140.478.902 618.685.237 (478.206.335)
Palmeiras 375.445.000 370.391.000 5.054.000

Santos 150.874.000 132.566.000 18.308.000
São Paulo 144.905.000 418.835.000 (273.930.000)

Vasco 297.534.129 160.899.002 136.645.127
Fonte: Balanços Patrimoniais dos clubes.

Na tabela 2, estão apresentados os resultados dos exercícios dos clubes participantes da
pesquisa.

Tabela 2 - Resultado do exercício dos clubes brasileiros em 2011

Clube Resultado do exercício (R$)
Avaí (1.341.528)

Botafogo (166.6174.000)
Corinthians 5.320.000

Cruzeiro (13.102.021)
Flamengo (12.409.994)

Fluminense (34.135.000)
Internacional (23.382.042)

Palmeiras (22.760.000)
Santos 7.393.000

São Paulo 220.000
Vasco 3.414.564

Fonte: Balanços Patrimoniais dos clubes.

Com os  resultados  apresentados,  é  possível  perceber  a  situação  crítica  que  se
encontram  os  clubes  de  futebol  do  Brasil,  uma  vez  que  apenas  quatro  equipes
apresentaram capital de giro disponível, mesmo número de clubes que tiveram superávit
financeiro no exercício de 2011.

Discussão

A análise econômica-financeira é um ponto extremamente importante de qualquer
organização, uma vez que a mesma extrai informações e auxilia a tomada de decisões
(COSTA et al.,  2011). Nesse contexto, é possível visualizar, a partir  dos resultados do
presente estudo, a grande dificuldade econômica em que os clubes brasileiros atualmente
se encontram.
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A composição do CDG pode ser feita pelo autofinanciamento da empresa, somado
ao resultado não operacional e ao fluxo líquido de recursos estratégicos (COSTA et al.,
2011).  Desta  forma,  o  baixo  número  de  equipes  que  apresentaram  capital  de  giro
disponível  possibilita  afirmar que os clubes se encontram em dificuldades financeiras,
impossibilitando  os  mesmo  de  realizarem  investimentos  em  atletas  e  infraestrutura,
pontos  necessários  para  o  bom desempenho  esportivo  (GONÇALVES e  CARVALHO,
2006; LEONCINI e SILVA, 2005).

Contudo,  deve-se  destacar  que,  apesar  de  alguns  clubes  apresentarem  o  CDG
satisfatório, o passivo não-circulante pode tornar-se um problema para os mesmos. Estes
valores à pagar podem comprometer a saúde financeira dos clubes, devido às taxas de
juros  acumuladas,  além  de  que  financiamentos  e  transferências  feitas  em  moedas
estrangeiras  estão  sujeitos  a  alteração  cambial.  Para  mais,  o  passivo  não-circulante
também pode expressar receitas já recebidas e que serão reconhecidas nos anos futuros
(NISHIO et al., 2010), algo que dificultará, em algum momento, a situação econômica do
clube.

Quanto  ao  resultado  do  exercício,  menos  da  metade  dos  clubes  apresentaram
superávit, além de que uma equipe chegou a ter déficit acima de 160 milhões de reais na
temporada 2011. Em 2012 a empresa BDO divulgou relatório apresentando um somatório
deficitário de 366,1 milhões de reais entre os clubes brasileiros na temporada anterior.
Devido  a  todos  esses  problemas  financeiros  encontrados  no  futebol  brasileiro,  é
imperativo buscar mudanças.

Na  Europa,  algumas  medidas  já  foram  implementadas  para  a  solução  de  tais
problemas financeiros. O chamado Financial Fair Play foi adotado pela UEFA em suas
competições de clubes, obrigando que as equipes não gastem mais do que conquistam
com receitas. Para as agremiações que não conseguirem cumprir tais metas, algumas
sansões serão aplicadas, desde proibição de inscrever atletas até mesmo a exclusão dos
torneios, segundo matéria publicada no site Futebol Finance. Um caso que retrata essa
nova medida é a suspensão de três equipes turcas em competições europeias devido ao
não pagamento de suas dívidas, de acordo com matéria publicada no periódico esportivo
Globoesporte.com.

Desta forma, algumas medidas podem ser adotadas para que os clubes consigam
reduzir suas dívidas e aumentar sua rentabilidade, mesmo que seu objetivo prioritário não
seja a lucratividade e sim o desempenho esportivo (LEONCINI  e SILVA,  2000).  Além
disso, devido a existência do Risco Moral, que é a tratamento excepcional que os clubes
recebem do poder  público,  torna-se  possível  o  pagamento  das dívidas por  um longo
período, sem o risco de quebra empresarial (MAZZEI e BASTOS, 2012).

Conclusão

Apesar  de  muitas  pessoas ainda tratarem este  esporte  como um grande e  bom
negócio, os resultados do presente estudo permitem afirmar que a situação é oposta. Os
clubes, de uma maneira geral, são reféns do mercado e não apresentam lucratividade
necessária até mesmo para pagarem suas dívidas ou realizar investimentos. Em última
análise,  esta  investigação  serve  de  auxílio  para  os  gestores  do  futebol  brasileiro,
apresentando a realidade e tornando-se um estímulo para a busca de novas alternativas
para o controle econômico e financeiro das equipes do Brasil.
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Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo principal resgatar, preservar e analisar a memória social
dos professores pioneiros da Educação Física de Brasília, fundamentada inicialmente na
análise da narrativa do professor Pedro Rodrigues de Souza. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa baseada nos conceitos de memória social e direcionada para a valorização da
memória social da Educação Física de Brasília. O instrumento utilizado foi uma entrevista
estruturada, buscando facilitar as lembranças e peculiaridades da trajetória do professor
Pedro  Rodrigues  de  Souza.  Através  da  narrativa,  foi  possível  resgatar  e  registrar  as
lembranças de um dos grandes nomes da Educação Física de Brasília. A fundamentação
teórica  e  a  representatividade  do  narrador  demonstraram  que  a  memória  destes
profissionais  possui  significado  especial  para  a  nossa  sociedade,  em  especial,  para
alunos graduandos em Educação Física. Um patrimônio se não resgatado e registrado, se
perderá com o tempo. 

Palavras Chaves: Educação Física, Memória, História Oral 

Abstract

This research’s main objective is to rescue, preserve and analyze the social memory of the
pioneering  teachers  of  physical  Education  in  Brasília,  in  this  research  teacher  Pedro
Rodrigues de Souza. This is a qualitative research based on the concept of social memory
and dedicated to the enhancement of social memory of Physical Education in Brasília. The
instrument used was structured interview seeking to ease the memories of history and
peculiarities of  the teacher Pedro Rodrigues de Souza.  Through the narratives, it  was
possible to recover and record the memories of one of the greats of Physical Education in
Brasília. The theoretical representation of the narrator and show that the memory of these
professionals has a special meaning for our society, especially for graduate students and
unused, is lost with time. 

Keywords: Physical Education, Memory, Oral History
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Valorização da Memória da Educação Física de Brasília através da Análise da
Narrativa do Professor Pedro Rodrigues.

Introdução
“No sentido mais geral, uma vez que a experiência de 
vida das pessoas de todo tipo possa ser utilizada como 
matéria prima, a História ganha dimensão”

 Paul Thompson

Brasília – 52 anos de História – é tempo de comemorações e recordações, neste
contexto,  valorizar  a  memória,  sobretudo  que  espelha  o  caráter  coletivo  do
desenvolvimento de Brasília, torna-se uma necessidade e realidade.

A memória exerce importante função de construção e preservação da identidade de
um  grupo  social.  Exatamente  por  isso  pessoas,  lugares,  lembranças,  recordações,
narrativas, lendas, mitos, objetos, acontecimentos são e devem ser preservados.

Preservar  e valorizar a História da Educação Física de Brasília  e seus principais
personagens – os Professores, fazem parte da memória coletiva esportiva da capital do
Brasil.  A desvalorização desta memória leva a uma amnésia social  sobre importantes
percepções da Educação Física de épocas passadas. Desconhecer e desvalorizar este
passado, limita, restringe e dificulta o entendimento dos atuais profissionais e estudantes
da área sobre como e por quem foi construído a atual Educação Física da nossa cidade. 

Nesta  perspectiva  e  fundamentado no conceito  de  memória  social,  este  trabalho
propõe  analisar  o  discurso  de  professores  pioneiros  da  Educação  Física  de  Brasília,
preservando  e  registrando  a  memória  deste  grupo  peculiar,  neste  estudo  registrar  e
analisar a narrativa do professor Pedro Rodrigues de Souza. 

Objetivos do estudo

Resgatar,  preservar  e  analisar  a  memória  social  dos  professores  pioneiros  da
Educação Física de Brasília, demonstrando a importância que estas personalidades ainda
podem ter na atual Educação Física de Brasília.

Revisão de literatura

A Educação  Física  brasileira,  assim  como  seus  profissionais,  tem mostrado  nos
últimos  anos  uma  maior  organização  e  importância  social.  Podemos  verificar  esta
visibilidade pela maior  quantidade de produção científica,  pelo aumento do campo de
atuação do profissional, pela maior consciência da população em relação aos benefícios
da  atividade  física,  pelo  Brasil  ser  sede  de  Copa  do  Mundo  e  Jogos  Olímpicos  e,
fundamentalmente, pela criação de um Conselho Federal de Educação Física.

Segundo  Silva  (2009)  a  Educação  Física,  cada  vez  mais,  se  organiza
academicamente, onde começa a ser trabalhada como motricidade humana, adquirindo
personalidade própria nunca antes imaginada.

As  manifestações  esportivas  são  fenômenos  sociais  reconhecidos  entre  os  mais
significativos  do  século  XX e  apoiam a  capacitação  e  valorização  do  profissional  de
Educação Física (Tubino, 1987). Observa-se também, através de encontros, convenções
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e  congressos,  o  despertar  dos  profissionais  desse  campo,  diante  da  importância
fundamental da atividade corporal para as pessoas e para a sociedade em geral (Von
Simon, 2002).

Este momento de projeção da Educação Física brasileira e dos seus profissionais
não  é  fruto  somente  do  presente,  foi  construída  por  personagens  que  ajudaram  a
fortalecer a identidade da prática esportiva no Brasil, tais como: Manuel Tubino, Moacir
Daiuto e vários outros.

Regionalizando este pensamento, Brasília – capital do Brasil – possui uma população
que se identifica com a prática desportiva. São vistos milhares de praticantes de corridas
de rua, lotam as academias da cidade, praticam diversos esportes e são adeptos aos
espetáculos esportivos.

No  contexto  escolar,  historicamente,  Educação  Física  de  Brasília,  além  do
direcionamento na formação da consciência motora, corporal e social dos seus alunos,
ajudou a formar atletas – muitos Olímpicos – como: José Viana – Pipoca (Basquetebol),
Joaquim Cruz e Carmem de Oliveira (Atletismo) Leila Barros e Ricarda Lima (Voleibol) e
vários  outros.  Estes  resultados  esportivos  e  sociais  se  devem,  essencialmente,  pela
conduta  e  trabalho  desenvolvidos,  num  passado  não  tão  distante,  por  dedicados
profissionais – os professores de Educação Física.

No entanto, ao oposto da lembrança de alguns nomes de atletas formados no Distrito
Federal, quantos dedicados professores de Educação Física do passado são lembrados
ou  mesmo  reconhecidos  pelos  acadêmicos  da  área?  A  desvalorização  e  o  não
reconhecimento  da  memória  destas  personalidades  somente  desfavorece  o
fortalecimento  da  Educação  Física  como  um  todo  –  principalmente  nos  cursos  de
graduação.

Os pioneiros da Educação Física da Capital Federal, hoje são idosos, verdadeiros
“Guardiões  da  Memória” (Le  Goff,  2006).  Possuem  um  rico  “capital  simbólico” do
desenvolvimento da Educação Física de Brasília e se não resgatado e resguardado se
perderá num futuro próximo.

Tubino  (1987)  afirma  que  para  o  cumprimento  do  seu  papel  social  e  cultural,  o
conhecimento do desenvolvimento do esporte e da Educação Física deve ser tratado
como um patrimônio e os estudantes da área devem dele servir-se e depois transmiti-lo
acrescido das experiências desenvolvidas.

Halbwachs (2006) relata que não existe memória que seja somente imaginação pura
e  simples  ou  representação  histórica  que  tenhamos construído  individualmente.  Todo
processo de construção da memória passa por um referencial coletivo – os sujeitos dos
nossos  grupos,  os  quais  constituem  uma  base  comum  para  a  formação  da  nossa
memória.

Um dos vários caminhos de preservação da memória está nas histórias orais (BOSI,
2003). A história oral pode certamente ser um meio de transformar tanto conteúdo como
finalidade  da  história.  Pode ser  utilizada  para  alterar  o  enfoque da  própria  história  e
revelar  novos  campos  de  investigação,  pode  devolver  às  pessoas  que  fizeram  e
vivenciaram a história um lugar fundamental, mediante suas próprias palavras.

“Pesquisas  em  memória  social,  o  fenômeno  a  ser
compreendido  está  constituído  de  substrato  móvel  e
fluído – o tempo; não o tempo abstrato e concreto, mas o
tempo concreto e qualificado nas lembranças de velhos”
(BOSI, 2003:59)
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A história oral dos professores pioneiros da Educação Física de Brasília, resgatadas
através da memória coletiva destes sujeitos, devem ser tratados como patrimônios da
Educação Física de Brasília.

Material e métodos

Os procedimentos metodológicos que norteiam este trabalho estão fundamentados
na História Oral. 

Instrumento

Foi  elaborada uma entrevista  estruturada sobre  o  início  da  carreira  do  professor
entrevistado.  As  perguntas  foram realizadas  através  de  módulos  com subtítulos  para
facilitar as lembranças das peculiaridades. 

Caracterização do Sujeito – Professor Pedro Rodrigues de Souza
Formado em Educação Física e em Administração Governamental e Empresarial 

pela Universidade Federal de Minas Gerais; Pós-Graduado em Administração Desportiva 
em Berlim - República Federal da Alemanha; Técnico Desportivo de Futebol e 
Basquetebol. Trabalhou como professor de 1º e 2º Graus no ano de 1963 a 1996; foi 
técnico desportivo de Basquetebol da Seleção Estudantil do DF em 1969 a 1995; Técnico 
de Basquetebol da AABB. – Brasília em 1963/1965; Técnico de Basquetebol do Brasília 
Motonáutica Clube em 1966 a 1967; Técnico de Basquetebol do Minas Brasília Tênis 
Clube de 1997 a 1985; Técnico de Basquetebol do Clube Social Unidade de Vizinhança 
Nº 1 em 1988; Técnico da Seleção Brasileira Universitária – CBDU em 1994; Foi 
Integrante da Seleção Brasileira de Veteranos Maiores de 60 anos - World Sênior Games 
- St. George - Utha - Usa em 1996 e Campeão Brasileiro por Brasília no Encontro 
Brasileiro de Veteranos em Salvador Bahia - 1996. 1º Lugar no Concursado para Técnico 
em Recreação Física SESI; 1º Lugar no Concurso para Professor de 1º e 2º Graus 
Governo do Distrito Federal - 1962-; - 2º Lugar no concurso para Professor de 1º e 2º 
Graus Governo do Distrito Federal em 1965.

Resultados e discussão:

Lembranças do inicio da carreira

[...] o professor que mais me incentivou foi o meu professor de basquetebol Antenor Orca,
ele foi meu professor no estadual. Ele no começo me colocou pra ser carregador de bola
e de garrafa de água. ele foi um grande incentivo por ser um grande professor. Eu nasci
de grandes professores [...]

[...] estudei Educação Física na Universidade de Minas Gerais em 1953 [...] O curso na
minha época era mais tecnicistas, porém, com grandes professores, a parte de psicologia
era o professor NAVAR, que tem vários e vários livros de psicologia publicados [...] 

Halbwachs (2006) ensina que à medida que os acontecimentos se distanciam, temos
o hábito de lembrá-los sob a forma de conjuntos, sobre os quais se destacam às vezes
alguns  entre  eles,  mas  que  abrangem muitos  outros  elementos,  sem que  possamos
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distinguir um do outro, nem jamais fazer deles uma enumeração completa.
Educação Física de Brasília na década de 60

[...]  minha vinda para Brasília foi motivada primeiro pelo problema financeiro, segundo
porque tinha uma vocação [...] todos nós sentimos vontade de realizarmos alguma coisa
que nos enriqueça e que marque. Brasília estava no início [...] 

[...] havia um grupo de professores muito selecionados em Brasília. No CASEB chegou a
ter 23 professores de Educação Física, maioria do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todos
eles passaram por um processo seletivo e todos tinham direitos e deveres iguais [...]

[...]  naquele  tempo  não  haviam  modalidades  sendo  praticadas  no  DF,  tinha  apenas
algumas modalidades que algumas pessoas praticavam como o basquetebol, o desporto
no DF nasceu no CASEB.

[…] O único colégio que tinha quadra era o CASEB, [...] quem fez a pista de atletismo do
CIEF foi eu,a quadra, a piscina, tudo que tem ali foi eu quem criou.

[...] eu tinha uma norma, antes da hora não era hora e depois da hora não é hora, a hora
é hora. Às 8 horas em ponto os alunos hasteavam a bandeira Nacional antes de iniciar as
aulas [...]

Segundo Chauí (2000) para manutenção da memória não devemos preocupar com
verdades do narrador, seus erros e lapsos são menos graves em suas consequências que
as omissões da história oficial.

"Se as lembranças às vezes afloram ou emergem, quase
sempre são uma tarefa difícil, uma paciente reconstituição"
(BOSI, 2003:65).

Lembranças dos Jogos Escolares Brasileiros – JEB´s

[...]  eu tive a oportunidade de redigir o primeiro regulamento dos Jogos Escolares, eu
tinha  uma  visão  macro  da  Educação  Física  e  pude  contribuir  muito  com  o  meu
conhecimento [...] 
[...]  o  JEB´s  era  a  aspiração  dos  estudantes  naquela  época,  era  um  evento  muito
esperado realizado sempre no mês de Julho, e nós fazíamos um trabalho diferenciado,
nós tínhamos seleções permanentes, os melhores atletas que tínhamos eram recrutados
para os jogos [...] 
[...] tinham os jogos escolares no primeiro semestre (entre março e abril) jogos escolares
do  DF e  tínhamos  olheiros  e  a  gente  percorria  e  conhecia  todos  os  meninos  e  as
meninas, e escolhíamos. O primeiro JEB´s foi uma atividade muito bem planejada, e que
os alunos do Brasil inteiro vibrava com os jogos [...]
[...]  naquele  tempo  tinha  que  lutar  muito  para  ir  aos  jogos  e  ficava  muitas  vezes
hospedado nas escolas, aquilo não era o ideal mais tinha o seu valor. Tudo que se e difícil
de conseguir a gente gosta mais.

"Sempre "fica" o que significa. E fica não do mesmo modo:
às vezes quase intacto, às vezes profundamente alterado.
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Assim, novos significados alteram o conteúdo e o valor da
situação  de  base  evocada.  No  outro  extremo,  se  a  vida
social ou individual estagnou, ou reproduziu-se quase que só
fisiologicamente, é provável que os fatos lembrados tendam
a conservar  o  significado  que tinham para  os  sujeitos  no
momento em que os viveram" (BOSI, 2003:34).

Memória coletiva

[...] temos um grupo de professores que se encontra uma vez por ano, um almoço de
confraternização, é tão bacana lembrar e ver o tempo passar e o tempo não perdoa [...]
começar a recordar é viver e sonhar [...]

Halbwachs (2006) destaca que nossas memórias permanecem coletivas e nos são
lembradas por outros, fatos que fortalecem nossa identidade.

Visão da Educação Física atual em comparação com a do passado

[...]  o professorado hoje em dia, não sei se uma má preparação, não sei o que dizer,
ainda não fiz uma pesquisa sobre isso, mais hoje a Educação Física não entusiasma,
primeiro na rede publica, e quanto a rede privada eu sou um critico ferrenho, hoje em dia
a coisa não e boa, é preciso uma reabilitação na base, onde é no meu entender nas
escolas de Educação Física.
[…] ah, nós somos saudosistas, somos um grupo do passado que fazemos uma crítica
severa ao Brasil de hoje no campo da Educação Física. Existiam várias escolas, eles
diziam  que  nós  éramos  tecnicistas,  que  só  ensinávamos  técnicas,  o  pessoal
“culteranistas” mais para o lado dos "esquerdas" que achavam que a educação física era
um instrumento da ditadura [...]
Chauí (2000) destaca que toda a arte do orador consiste em dar àqueles que o ouvem a
ilusão de que as convicções e os sentimentos que ele desperta não lhes foram sugeridos
de fora, que eles nasceram deles mesmo, que ele somente adivinhou o que se elaborava
no segredo de suas consciências e não lhes emprestou mais que sua voz.

Halbwachs (2006) destaca que cada memória individual é um ponto de vista sobre a
memória coletiva, [...] este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e [...]
este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros meios.

Conselho para novas gerações 

[...]  nunca desista  da  Educação Física,  o  caminho é  árduo,  você irá  encontrar  muita
pedreira  pelo  caminho  [...],  você  ira  ver  que  valeu  a  pena  [...]  se  você  conseguir
desempenhar um bom trabalho, você irá ser bem remunerado, existem várias espécies
de remuneração que não tem preço, que é o reconhecimento como uma pessoa que esta
a trabalho para o engrandecimento da Educação Física [...]

Bosi (2003) destaca em seu estudo “Lembranças de Velhos” que uma das principais
funções dos idosos é lembrar, lembrar para aconselhar as novas gerações. Sua memória
pode ser uma importante ferramenta ao jovem para melhor direcionar seu futuro.
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Conclusão

Levando em consideração o nosso objetivo de resgatar e analisar a memória de
professores  pioneiros  da  Educação  Física  de  Brasília,  dentre  eles  o  professor  Pedro
Rodrigues  de  Souza,  registramos  significativas  narrativas  e  análises  sobre  seus
sentimentos perante a profissão.

Entendemos  que  as  lembranças  dos  primeiros  professores  de  Educação  Física
podem e devem ser utilizadas como mediadora geracional, principalmente nos cursos de
graduação em Educação Física. Sua memória deve ser valorizada e utilizada como forma
de fortalecimento da identidade deste grupo de profissionais.

Portanto, concluímos com este estudo que a memória social destes pioneiros podem
ser melhor aproveitadas na atualidade, dessa forma, fortaleceremos nossa identidade e
promoveremos o reconhecimento e agradecimento aos expoentes pioneiros professores
de Educação Física esquecidos e quase sempre desconhecidos.
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Amazônia brasileira, o esporte da educação ao social.

Temática: Inclusão e Diferença – Comunicação Oral

Aldenir Kniphoff da Rosa
Olavo Ferreira Dantas
Brother’s Sport Group,

 Manaus, Amazonas, Brasil,
 maiorprojetistaesportivobrasil@gmail.com

Resumo

O  “Mundo  do  Esporte”  ou  a  “Indústria  Esportiva”  gera  incalculáveis  números:  de  valores  humanos,
financeiros, de materiais, de empregos, de bens e serviços. O “Esporte” para os brasileiros é um assunto
que mexe com as emoções, com as paixões, com as expectativas e principalmente com os sonhos. O título
“Amazônia brasileira, o esporte da educação ao social” pode ser considerado uma obra, a mais verdadeira
já apresentada no gênero, sobre a “O esporte como inclusão social e a atuação do profissional de educação
física na Amazônia”. Primaremos pela razão e não pela ilusão, os segredos dos projetos esportivo-sociais,
aquilo que as confederações, federações, clubes, empresas, empresários ou esportistas, não gostam de
falar  ou ensinar  aos  profissionais  de educação física  (que é a  segunda verdadeira  razão do esporte).
Abordaremos tudo de forma simples, direta, sincera e principalmente mostrando os exemplos de sucesso. 
Teremos três abordagens: a primeira “esporte como inclusão social na Amazônia”, a segunda, “O grande
segredo dos projetos esportivo-sociais” e a terceira que é “O espaço para atuação dos profissionais de
educação física na Amazônia”. Com a experiência de quatro décadas de vida esportiva, duas décadas de
gestão esportiva,  praticando todas as funções possíveis  que um esportista poderia viver  no mundo do
esporte, do atleta ao presidente, com 482 projetos executados, mais de 30.000 beneficiados e com o título
de “Maior Projetista Esportivo do Brasil”, reconhecido pelo Instituto Brasileiro Rank Brasil. Espero que esta
obra possa dar uma contribuição motivacional, incentivadora e verdadeira, a todos os que acreditam no
esporte como um futuro de carreira ou de profissão e principalmente a valorização dos profissionais de
educação física e sua importância para o desenvolvimento de uma sociedade. 

Palavras-chave: Gestão, Esporte, Educação, Inclusão Social. 
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Amazônia brasileira, o esporte da educação ao social.

Introdução
Este trabalho, que esta sendo desenvolvido na Amazônia Brasileira, dentro da temática:

inclusão e diferença, que hora pretendemos apresentar para o Brasil, estamos provando e
comprovando que por intermédio do esporte, fortalecemos a educação e resgatamos o social.

Na região mais importante do Brasil para o Mundo, sendo a maior floresta existente, na
região mais inóspita e carente de oportunidade do País, nossa equipe constatou ser possível
contribuir com o desenvolvimento da sociedade amazônica (infância e juventude), atingindo
diretamente  a  educação  e  o  social,  por  intermédio  dessa  importantíssima  ferramenta
chamada esporte.

Nosso  trabalho  esta  sendo  desenvolvido  através  de  projetos  esportivo-social  e
executados  dentro  da  excelência  gerencial,  sempre  amparado  na  Bíblia  Sagrada,  na
Constituição,  no  Estatuto  da  Criança  e  Adolescente  (ECA)  e  em  todas  as  demais  leis
(inclusive as esportivas), e, principalmente ancorado no respeito e valorização do cidadão.

Em nosso título “Amazônia brasileira, o esporte da educação ao social”, apresentaremos
tudo  de  forma  profissional,  técnica,  direta  e  verdadeira,  será  com  simplicidade  e
transparência; de quem somos, como estamos desenvolvendo nosso trabalho (projetos) e os
resultados alcançados, que hoje chegam a casa dos 30.000 (trinta mil) beneficiados.

Teremos três abordagens: a primeira “Esporte como inclusão social  na Amazônia”,  a
segunda, “O grande segredo dos projetos esportivo-sociais”, que é a busca por “parcerias”
pela metodologia de recursos de bens e serviços e não por recursos financeiros e a terceira
que  é  o  “Espaço  para  atuação  dos  profissionais  de  educação  física  na  Amazônia”,
oportunidade no mercado de trabalho, que são enormes e em qualquer localidade, até mesmo
na  Amazônia,  mas  para  tal  oportunidade  tem  que  existir  a  busca  incessante  pela
“qualificação”.

Objetivos do estudo
O objetivo do estudo é provar que por intermédio do esporte, podemos mudar culturas,

melhorar  a  vida do cidadão e comprovar  que o esporte  é  a  melhorar  ferramenta para a
inclusão social. 

Nosso  trabalho  na  área  esportiva,  com  objetivo  de  inclusão  social  vem  sendo
desenvolvido no Brasil a mais de duas décadas e na Amazônia há quase uma década, neste
período que estamos no Norte do País, estudamos a realidade, a diferenciação, orientamos,
exemplificamos,  incentivamos,  quebramos  tabus,  implantamos  e  executamos  os  projetos
dentro da excelência, para finalmente alcançarmos os resultados. 

Neste contexto do estudo, comprovaremos a proposta do congresso, dentro de seu tema
que  é  “Qualificação  do  Profissional  de  Educação  de  Física  e  Atuação  no  Mercado  de
Trabalho” que com qualificação sempre existirá espaço para a atuação do profissional  de
educação física. 

Revisão de literatura
A literatura utilizada para o desenvolvimento de nossos projetos que hoje chegam a 482 

no Brasil e 53 na Amazônia é as mais diversificadas e atualizadas, nas áreas de gestão 
esportiva (projetos, legislação, marketing e captação de recursos), também nas áreas 
jurídicas, psicologias, educacionais e sociais.

São escolhidos os melhores autores e suas obras, trabalhos científicos e acadêmicos 
pela equipe de profissionais técnicos que desenvolvem e executam os projetos.
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Materiais e métodos
A metodologia utilizada para os projetos é cientifica e não empírica, a equipe é composta

por profissionais qualificados e credenciados. A metodologia cientifica é atualizada e vinculada
à praticidade da realidade amazônica. As mudanças de aplicações de algumas metodologias,
por motivo dessa realidade regional diferenciada, são estudas, testadas, até serem exemplos
reais, antes da implantação definitivamente. 

A situação geográfica da Amazônia (tamanho e distancias), transporte fluvial, as altas
temperaturas,  estações climáticas  (seis  meses de chuvas),  alimentação (base de peixe e
farinha), são características especificas, que diferenciam a Amazônia do restante do País. Por
isso  as  aplicações  das  metodologias,  muitas  vezes  são  adaptadas  a  essa  realidade  na
preparação e execução dos projetos, caminhando sempre dentro da linha cientifica.  

A metodologia diferenciada de nosso trabalho na implantação e execução dos projetos
esportivo-sociais  é  a  busca  por  parcerias,  esse  é  o  grande segredo,  nós  não buscamos
recursos ou aporte financeiro e sim recursos de bens e serviços. Em todos os projetos que
realizamos  não  há  movimentação  financeira  por  parte  da  nossa  equipe,  solicitamos  dos
parceiros sempre bens e serviços. 

Somos uma organização sem fins lucrativos, que conta com o apoio de outros setores da
sociedade (como empresas públicas e/ou privadas e/ou voluntários) para disseminar nossas
inovações esportivas e sociais.

A primeira vista, nossa organização é similar a milhares do País (esportivo- social), mas
quando se aproximam e aprofundam os conhecimentos, constata que se trata de um trabalho
muito  diferenciado,  inovador,  conceituação  técnica  e  profissional,  tudo  projetado  e  com
objetivo  administrativamente  dentro  da excelência.  Voltado  para  o  bem do cidadão,  duas
metodologia são aplicadas "as parcerias" e "o voluntarismo com responsabilidade" nenhum
integrantes da diretoria são remunerados, com exceção dos profissionais de educação física.
Princípios são respeitados e tudo dentro na mais clara transparência, considerando acima de
tudo o  cidadão.  A inovação está  em não movimentar  recursos  financeiros,  e  sim buscar
parcerias  que doem bens  e  serviço.  Todos  os  investimentos,  inclusive  as  despesas  com
concessionárias (água, luz, telefonia) e os salários dos profissionais de educação física, são
pagos por parceiros, que adotam um bem ou serviço e pagam diretamente para o fornecedor,
em nossos projetos no lugar do aporte financeiro, solicitamos necessidades (bens e serviços)
e  não  recursos  financeiros.  Este  é  o  grande  diferencial  de  nossos  projetos,  que  visa  o
fortalecimento da credibilidade.

Sustentabilidade,  nossa  organização  adotou  também  a  metodologia  de  não  gerar
recursos  financeiros  por  intermédio  de  produtos  e  sim  realizar  parcerias  que  apõem  os
projetos com bens e serviços. (Ex: bens materiais, equipamentos, transporte, alimentação,
saúde, educação, estadia), ressalva, que até mesmo as concessionárias e os profissionais de
educação físicas  como relatamos anteriormente,  são quitadas mensalmente por  parceiros
diretamente.  Parece  impossível,  mas  adquirimos  uma maturidade  administrativa,  que  em
nossa organização não movimenta nenhum recurso financeiro, somente bens e serviços.

Nosso posicionamento junto aos parceiros (governo, a sociedade civil e as empresas) é
de  forma  muita  clara.  Somos  uma  Organização  sem  cunho  político,  religioso  e  racial.
Tratamos todos com igualdade, independente da classe social e não nos envolvemos com
movimentação financeira.  Com entidades públicas firmamos convênios e com as privadas
parcerias. 

“Uma entidade filantrópica  ou  sem fins  lucrativos  obterá  sempre êxito  se  não haver
envolvimento financeiro e sim bens e serviços”.
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Equipe
A equipe de gerenciamento (diretoria) da organização é composta por 15 integrantes e

suas respectivas atividades principais, conforme relação abaixo: 
Patrono  : Grande Chefe Militar (45 anos de profissão). 
Presidente do Conselho: Empresário do Mundo do Petróleo. (35 anos de profissão). 
Presidente Executivo: Empresário do Mundo Automobilístico. (20 anos de profissão). 
Diretor Logístico: Grande Chefe Militar (35 anos de profissão). 
Diretor  de  Bens  e  Serviço:  Diretor  Financeiro  e  Contábil  da  Empresa  Technos  da

Amazônia. (25 anos na empresa). 
Diretor Social: Militar do Exército Brasileiro, Formação em Sociologia e Pedagogia. (30

anos de profissão). 
Diretores Esportivos: Treinador e Ex Jogador de Futebol, Campeão Mundial São Paulo.

(25 anos de profissão) e Treinador e Militar do Exército Brasileiro (20 anos de profissão).
Diretor Geral: Militar do Exército Brasileiro, Ex Jogador (São Paulo, Flamengo, Inter e

Seleção  Brasileira),  Formação  acadêmica  em  História,  Administração  de  Empresa,
Engenharia, Pós Graduação em Antropologia, Projetos Sociais e Esportivos e Mestrado no
Japão em Gestão Esportiva.  Título  de "Maior  Projetista  Esportivo  do Brasil"  (25 anos de
Profissão). 

Conselheiros: 
-  Gerente Geral  da Company Coca-Cola (Recofarma) - Maior da América Latina. (25

anos na Empresa); 
- Goleiro Taffarel (Herói do Tetra); 
- Paulo Roberto (Campeão Mundial Grêmio); 
- Mirandinha (Campeão Brasileiro Palmeiras); 
- Luiz Carlos Wink (Campeão Brasileiro Inter, Vasco e Corinthians); 
-Roberto  Assis  (Campeão  da  Copa  do  Brasil  Grêmio  e  Empresário  do  Jogador

Ronaldinho Gaúcho); e
-Toninho  Fagundes  (Idealizador  do  Maior  Campeonato  Infantil  do  Mundo)  EFIPAN –

Encontro de Futebol Infantil Pan-americano.

Resultados
Os resultados de nossos projetos chegam à casa dos 30.000 (trinta mil) beneficiados, o

impacto social é direto nos envolvidos, assim como aos seus familiares. 
Os  resultados  da  nossa organização são medidos:  primeiro  e  o  mais  importante  na

prática,  cada um integrante dos projetos,  alcançando êxito  e  seguindo uma profissão ou
carreira. Segundo são medidos na teoria, dentro dos processos administrativos. Terceiro são
medidos pelos termômetros da sociedade, como reconhecimentos, respeito, admiração e o
principal a credibilidade.

As  evidências  são  perceptíveis,  muito  convincentes,  documentadas  e  registradas,
divulgadas e reconhecidas. Mas acima de tudo são reais e os resultados alcançados são
verdadeiros e o nosso grande retorno é a consolidação da infância e juventude brasileira
vencendo os convites do mal e transformando-se em cidadãos do bem.

O que descreve melhor os resultados é o efeito multiplicador, para  nossa organização
não é o imediatismo e sim a longevidade dos Projetos. Primamos pela qualidade e não pela
quantidade, mas ser reconhecido pelo Rank Brasil pelos projetos esportivos realizados é um
fator importante para mensuração do trabalho. Nosso objetivo não é buscar reconhecimento,
mídia ou qualquer tipo de ganhos pessoais e sim dar a nossa contribuição esportivo-social,
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com a intenção de valorização dos Projetos. 
Outro valor de resultado é o alcance e abrangência dos projetos, atualmente a nossa

iniciativa  empreendedora/organização  está  bem  difundida,  porque  abarca  diversos
Estados/regiões  do  país,  principalmente  na  Amazônia,  onde  pode  atuar  em  diversos
seguimentos  simultaneamente com a sociedade.  Quando você desenvolve  projetos  nesta
região, esta contribuindo diretamente na cultura, saúde, educação, meio ambiente, esporte,
social e outras necessidades que a carência faz destacar nesta região tão importante para o
Mundo.

As bases do Projeto estão em três Regiões (Amazônica, Centro Oeste, Sul), mas os
resultados alcançados (os frutos - os beneficiados) estão espalhados por todo o País, em
quase todas as capitais do Brasil do Oiapoque ao Chuí! Nosso objetivo também não é primar
pela  quantidade  e  sim  pela  qualidade.  O  Ranque  alcançado  é  a  único  meio  real  de
mensuração do trabalho.

Resultados  futuros,  a expansão  é  inevitável,  por  motivo  de  que  o  mundo  procura
oportunidade com confiabilidade e credibilidade. Nossa organização tem esses regentes, com
os amparados relatados na introdução, tudo ancorado na educação, será a grande alavanca
da expansão dos projetos esportivo-social implantados pelo “Brothers’s Sport Group”. Poderá
ser expandida para todo o continente até mesmo para o mundo, mas dependeremos sempre
do apoio das parcerias e dos grandes profissionais de educação física. 

Como resultado principal na participação do evento, esperamos ter a oportunidade de
transmitir  nossas  experiências  aos  profissionais  de  educação  física.  Mostrar  o  nosso
reconhecimento a esses valorosos educadores esportivos e sociais, motivá-los a acreditarem
em sua profissão e principalmente consolidar  o  profissional  da educação física como um
“guerreiro esportivo” que possuem em suas mãos uma grande arma para o desenvolvimento
social,  que  por  intermédio  do  esporte  podem mudar  uma sociedade e conduzi-la  para  o
caminho do bem. 

Discussão
Nesse,  2º  Congresso  do  Conselho  Regional  de  Educação  Física  da  7ª  Região  -

2ºConCREF7,  pela  sua  grande  importância  para  a  Educação  Física  do  Brasil  e  pelo
excepcional tema escolhido “Qualificação do Profissional de Educação de Física e Atuação no
Mercado de Trabalho”, pretendemos levar no contexto da discussão três abordagens como
havia relatado na introdução e nos objetivos dessa proposta de trabalho: a primeira “Esporte
como inclusão social na Amazônia”, a segunda, “O grande segredo dos projetos esportivo-
sociais”, que é a busca por “parcerias” pela metodologia de recursos de bens e serviços e não
por recursos financeiros e a terceira que é “O espaço para atuação dos profissionais  de
educação física na Amazônia”, oportunidade no mercado de trabalho, que são enormes e em
qualquer localidade, até mesmo na Amazônia, mas para tal oportunidade tem que existir a
busca incessante pela “qualificação”.

Conclusão
Portanto,  estamos  em  busca  de  inovações  esportivo-sociais,  troca  de  experiências,

porque nossa organização tem nos profissionais que a dirigem, a qualificação adequada, a
credibilidade  da  sociedade,  são  grandes  gestores  e  exemplos  para  sociedade,  são
reconhecidos e admirados por todos. 

A administração da organização esta sempre na busca pela excelência. Exemplos reais
das realizações estão divulgados na mídia brasileira (TV, jornais, sites), nos reconhecimentos
de autoridades e órgãos governamentais (câmaras e assembleias legislativas estaduais e
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federais). 
Mas a nossa principal proposta na participação deste importante congresso é valorizar o

profissional  de  educação  física,  provando  a  ele,  a  sua  grande  importância  para  o
desenvolvimento da sociedade. Conscientizado de que com qualificação adequada poderá ter
importantes  espaços  para  atuação  e  por  consequência  grandes  retornos  profissionais  e
financeiros. 

Referências das realizações dos projetos esportivo-social, executados:
Ano 2012
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http://www.aleam.gov.br/ANMateria.asp?id=7793
http://www.futeboldonorte.com/noticias_materia.php?id=52018
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subtenente-do-exercito-em-prol-do-esporte-no-amazonas
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http://www.futeboldonorte.com/colunas_materia.php?id=53321
http://www.futeboldonorte.com/colunas_materia.php?id=53454
Ano 2008
http://www.exercito.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=b924b334-5d10-481d-8d46-
b87b76a7c22a&groupId=16541
http://www.fab.mil.br/portal/capa/index.php?datan=01/12/2008&page=mostra_notimpol
http://www.fenapef.org.br/fenapef/noticia/index/18899

http://www.mar.mil.br/menu_v/sinopse/2007/01-12-2008.htm#not32118 
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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um ensaio sobre políticas públicas de
esporte rediscutindo o documento intitulado “Diretrizes Básicas dos Centros Olímpicos do
Distrito  Federal”  e  a  tendência  de  uma  iniciação  ao  esporte  voltada  unicamente  a
expectativas de alto rendimento. A partir dos conceitos de política pública como espaço de
liberdade de Hannah Arendt buscaremos argumentos que consubstanciem essa reflexão.
Como resultado observa-se que as orientações contidas na introdução e justificativa dos
Centros Olímpicos tem contribuído para valorização do esporte rendimento colocando em
cheque a importância do esporte em suas dimensões educativas e de participação para
construção de valores e cidadania.

Palavras-chave: Políticas Públicas, Esporte de alto rendimento, Esporte Educação

Abstract

The present work aims at presenting an essay on public policies for sport rejudging the
document entitled "basic guidelines of the Olympic Centres of the Federal District" and the
trend of  an  initiation to  the  sport  solely focused on high  yield  expectations.  From the
concepts of  public policy as an area of  freedom of  Hannah Arendt  also arguments to
substantiate  this  reflection.  The  results  found  that  the  statements  contained  in  the
apparent introduction and justification of the Olympic centres programme has contributed
to an appreciation, income to the sport by putting in check the importance of sport in its
other dimensions for the construction of values and citizenship.

Keywords: Public Policy, Performance Sport, Sport Education
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Centro Olímpico no Distrito Federal: Qual o papel do Estado no Esporte?

Introdução

Até  o  final  do  século  XIX  a  participação  do  Estado  no esporte  ainda era  pouco
comum  haja  vista  a  pouca  representatividade  econômica,  social  e  política  do  setor.
Todavia a partir de 1930 esse cenário começa a mudar quando os Estados passam a
utilizar o esporte como forma de disseminar suas ideologias. 

Nessa época o esporte passa a ser reconhecido como instrumento de legitimação
dos projetos políticos ideológicos para o controle das raças e preparo do corpo produtivo
a  fim  de  garantir  a  defesa  da  pátria  além  de  incorporar  valores  de  disciplina  e
organização. O esporte passa a ser incentivado por não possuir função política própria e
nem produzir conhecimentos críticos (BRACHT, 1997).

Segundo  Tubino  (2000)  o  uso  político  ideológico  do  esporte  se  estende  com  a
chegada da guerra fria que vai de 1950 a 1970. Nesse paralelo, na década de 1960,
surge  na  Europa  um  movimento  que  começa  a  contestar  o  esporte  de  extrema
competição (BRACHT, 1999). Em 1964 o Conselho Internacional de Educação Física e
Esporte, vinculado à UNESCO divulgou o documento “Manifesto Mundial do Esporte” que
conceituou e dividiu o esporte em 3 áreas: a) esporte na escola, esporte escolar, esporte
educação ou esporte-educação; b) esporte participação, esporte de lazer ou esporte de
tempo livre e c) esporte de alto rendimento, esporte de alta competição. Todavia o mesmo
documento  relacionava  o  esporte  escolar  ao  desenvolvimento  do  talento  esportivo,
estabelecendo dessa maneira a relação do esporte escolar com o de alto rendimento.

O esporte passa a ser marcado pelo profissionalismo que associado a interesses
políticos e demonstração de poder começam a buscar a detecção de talentos e iniciação
esportiva precoce com a seguida massificação esportiva para a formação do atleta de alto
nível. E frutos desse movimento se aperfeiçoam técnicas e casos de doping, adulteração
de resultados e outros desmandos que mostrou como o esporte estava impregnado pelas
orientações político ideológicas dos Estados.

E  como  consequências  a  todo  esse  movimento  começam  a  surgir  novos
questionamentos  acerca  das  características  e  objetivos  do  esporte  expresso  em
documentos e manifestos. 

O esporte, assim impregnado pela política e ideologia, foi se exacerbando
e, consequentemente, passou a provocar na intelectualidade internacional
a reação contra esses excessos, explicada por três fatos importantes: a) o
surgimento do movimento “Esporte para Todos” na Noruega, com o nome
de  “TRIM”;  b)  os  manifestos  e  cartas  emitidos  pelos  organismos
internacionais como CIEPS, FIEP, UNESCO e outros; c) as manifestações
intelectuais, que sob a forma de textos e artigos passaram a se envolver
com questões do esporte (TUBINO, 2000, p.249).

Com  relação  a  um  desses  documentos,  Tubino  (2006)  relata  que  quando  a
UNESCO,  em 1978,  publica  a  “Carta  Internacional  de  Educação  Física  e  Esporte”  o
esporte amplia seu conceito, quando no artigo primeiro diz que a prática de Educação
Física  e  do  desporto  é  um direito  fundamental  de  todos.  E  continua,  dizendo  que  o
esporte  passa  a  ser  praticado  também por  portadores  de  deficiência  e  idosos  tendo
inclusive  estudos  demonstrando  que  “essas  competições  têm  ajudado  bastante  na
restauração da autoconfiança e do equilíbrio psicológico daqueles que apresentam algum
tipo de deficiência” (TUBINO, 2000, p.45).
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Nessa mesma época o Brasil é marcado pelo início de um movimento que apregoava
a pratica de atividade física para todos. Tal  movimento,  chamado Esporte para Todos
(EPT)  se  baseava  na  ideia  de  que  o  esporte  moderno  deveria  acompanhar  a  vida
moderna, e assim, oferecer além da versão mais tradicional, que eram a alta competição
e  a  escolar,  uma proposta  vinculada  à  valorização do  tempo de lazer  e  à  busca  de
atividades ao ar livre.

Entretanto, assim como nas épocas observadas anteriormente o esporte continuava
sendo mantido como projeto ideológico, mas não mais para a eugenia da raça e sim para
selecionar os mais aptos e habilidosos, tendo o rendimento como meta e o esporte de
massa e escolar como meio (DARIDO, 2003). 

Mantendo a ideia de contraposição ao movimento (EPT), Castellani (1988) assim o
define: 

[...] braço direito do desporto de massa apresentado como uma proposta
de  esporte  não  formal  inspirado  no  quadro  teórico  de  Educação
permanente,  encontrou o  EPT,  campo fértil  para a  sua propagação em
nosso país,  a  partir  da  necessidade sentida pela classe governante  de
convencer  os  segmentos menos favorecidos na sociedade brasileira  de
que o desenvolvimento econômico propalado na fase do ‘milagre’ tinha o
seu correspondente no campo social (CASTELLANI, 1988, p.116).

Assim, a partir do entendimento de que essa época foi marcada por um regime militar
(1964-1985)  observamos  que  o  discurso  do  EPT  se  desloca  da  realidade  que  se
apresentava  como  de  uma  pratica  para  todos,  pois  suas  manifestações  esportivas
estavam ligadas ao esporte de alto rendimento. De acordo com Tubino (1996, p.57), “O
Brasil,  continuava,  pelos  seus  instrumentos  legais  a  prática  dos  seus  dirigentes
esportivos,  a  não  entender  o  esporte,  a  não  ser  nas  suas  manifestações  ligadas  ao
esporte-performance”.

Com a redemocratização do país, em 1988, o esporte nacional tem no artigo 217 da
Constituição Federal um grande avanço para o esporte como direito social,  entretanto
com dificuldades ainda remanescentes, que de acordo com Tubino (2000, p.14) eram: “a)
legislação  ultrapassada,  b)  Falta  de  recursos  financeiros,  c)  Insuficiência  de  recursos
humanos, d) Carência de estudos sobre a realidade brasileira, d) Falta de um conceito de
esporte”.

Atualmente a criação da Secretaria Nacional de Esporte Educacional e Secretaria
Nacional de Desenvolvimento do Esporte e de Lazer fazem parte juntamente com a rede
Cedes de uma ação governamental que tem dado maior visibilidade e poder de atuação
ao esporte educacional e de lazer. Entretanto, a Secretaria Nacional de Alto Rendimento
continua sendo a secretaria de maior volume orçamentário.

Todas essas ações trazem à discussão uma série de enfrentamentos. Se por um lado
a participação nas práticas esportivas pode representar uma nova possibilidade de pratica
gerando, de certa maneira, inclusão social e qualidade de vida, pode revelar, também
elementos  ainda  vinculados  a  uma  pratica  alienante  e  orientada  unicamente  para  o
esporte  profissional,  distante  das  perspectivas  propostas.  Podem também indicar  um
processo  associado  a  padrões  dominantes  que  não  proponha  uma  prática  política
comprometida com a liberdade e autonomia dos sujeitos de acordo com a filósofa Hannah
Arendt (2006).

A autora continua, dizendo que a experiência da nossa era com diferentes formas de
regime  totalitário  fez  declinar  o  sentido  da  política.  E  com  o  declínio  dos  regimes
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totalitários as práticas políticas devem ser capazes de instaurar questões emancipatórias,
inverter lógicas colonizadoras e de fazer emergir o diálogo das diferenças.

E  nesse  sentido  que  o  pensamento  de  Hannah  Arendt  (2006)  contribui  para  as
reflexões  desta  investigação  uma  vez  que  as  tentativas  do  Estado  em recolonizar  o
esporte escolar e de participação como base para o Esporte de alto-rendimento tem sido
algo recorrente e que segundo Gebara (1995):

Não são poucos os regimes autoritários,  ou mesmo ditatoriais  que tem
massificado a prática esportiva, isto sem, contudo democratizar, no sentido
de possibilitar as minorias (idosos,  deficientes, etc.) efetiva participação.
De fato a intervenção do estado no mundo esportivo, tem sido no sentido
de induzir a prática esportiva na direção dos projetos políticos nacionais,
frequentemente  voltados  para  a  propaganda  e  doutrinação  (GEBARA,
1995, p.131). 

Portanto,  fazemos  da  observação  de  Bracht  (1997,  p.70-72)  uma  espécie  de
“resumo” sobre os motivos pelos quais o esporte se fez atrativo aos Estados ao longo
dessas décadas: a) Característica e possibilidade únicas de comunicação de massa; b)
Profunda identificação com o conceito coletivo de nação; c) Possibilidade de criar sua
própria realidade,  um mundo fantástico;  d)  Prestígio  possibilitado pelo esporte de alto
rendimento e seu papel na representação nacional.

É a partir desse cenário que apresentaremos a seguir algumas reflexões acerca de
trechos  do  documento  intitulado  “Diretrizes  Básicas  dos  Centros  Olímpicos”.  Esse
documento trata das diretrizes norteadoras para o quadriênio de 2011 a 2014 dos Centros
Olímpicos do Distrito Federal. 

As  reflexões  estão  inseridas  nos  tópicos:  introdução,  justificativa  objetivos  e
programas. 

A metodologia a ser utilizada será a de revisão bibliográfica e análise documental.

Objetivo

Apresentar um ensaio sobre políticas públicas de esporte discutindo as Diretrizes
Básicas  dos  Centros  Olímpicos  e  a  tendência  de  uma  iniciação  ao  esporte  voltada
unicamente às expectativas de alto rendimento. A partir dos conceitos de política pública
como  espaço  de  liberdade  de  Hannah  Arendt  buscaremos  argumentos  que
consubstanciem essa reflexão.

Desenvolvimento
De acordo com o documento “Diretrizes Básicas dos Centros Olímpicos”, criado pela

Secretaria de Estado de Esporte, subordinada ao Governo do Distrito Federal, todas as
dimensões  do  esporte  deverão  ser  atendidas  “incorporando  à  dinâmica  da  afirmação
cultural de cidadania” (DISTRITO FEDERAL, 2011). 

Essa dinâmica introdutória atende inicialmente o defendido por Tubino (2000) como
um  direito  das  pessoas  às  práticas  esportivas,  podendo  ser  entendido  por  meio  de
diferentes possibilidades como estabelece a lei nº 9615 de 24 de março de 1998 que
institui normas gerais sobre desporto e esclarece:

Art. 3o O desporto pode ser reconhecido em qualquer das seguintes
manifestações:
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I  -  desporto  educacional,  praticado  nos  sistemas  de  ensino  e  em
formas  assistemáticas  de  educação,  evitando-se  a  seletividade,  a
hipercompetitividade de seus praticantes, com a finalidade de alcançar o
desenvolvimento integral do indivíduo e a sua formação para o exercício
da cidadania e a prática do lazer;

II - desporto de participação, de modo voluntário, compreendendo as
modalidades desportivas praticadas com a finalidade de contribuir para a
integração dos praticantes na plenitude da vida social,  na promoção da
saúde e educação e na preservação do meio ambiente;

III - desporto de rendimento, praticado segundo normas gerais desta
Lei  e  regras  de  prática  desportiva,  nacionais  e  internacionais,  com  a
finalidade de obter resultados e integrar pessoas e comunidades do País e
estas com as de outras nações (BRASIL, 1998).

Entretanto, logo na justificativa do documento observamos a seguinte afirmação: “É
na participação Olímpica Internacional que é revelado a verdadeira Política de Esporte de
um  País  que  fica  estampado  para  o  mundo,  através  das  realizações  individuais  e
coletivas” (DISTRITO FEDERAL, 2011). Tal questão como único argumento para justificar
os resultados de políticas públicas para o esporte nega outras importantes possibilidades
para o esporte.

O esporte nesse sentido não pode ser esquecido de sua condição plural onde não só
atletas e recordes são alvos de seus interesses. Devem-se levar em conta seus novos
cenários,  modelos,  formas,  sentidos  e  fins,  das  pessoas  e  grupos  que  o  praticam
(BENTO, 1998). 

Toda  essa  nova  possibilidade  do  esporte  deve  ser  compreendida  como  uma
manifestação social e cultural  pluralizada correspondendo aos diferentes interesses de
seus praticantes. Entendido também como um bem pedagógico e educacional o esporte
deve  proporcionar  além  de  oportunidades  um  campo  de  vivência  importante  para  a
formação e socialização de quem o pratica (BENTO, 1998). 

É educativo quando não inspira vaidades vãs, mas funda uma moral do 
esforço e do suor quando se afirma como uma verdadeira escola do alto-
rendimento; quando socializa crianças e jovens num modelo de 
pensamento e vida, assente no empenhamento e disponibilidade pessoais 
para a correção permanente do erro. Quando forja optimismo na 
dificuldade, satisfação pela vitória pessoal e admiração pelo sucesso 
alheio (BENTO, 1998, p.124).

Ao  ampliar  sua  abrangência  para  dimensões  educativas  o  esporte  passa  a  ter
importante relevância social, todavia Tubino (1992, p.40) ao listar alguns efeitos sociais
negativos do esporte moderno aborda a questão da “reprodução compulsória do esporte-
performance na educação” dando a entender que apesar das finalidades entre esporte-
educação e  esporte-performance serem diferentes,  e  conhecidas desde 1964,  o  forte
apelo  midiático  empreendido  pelo  esporte-performance  tem  levado  os  dirigentes
educacionais a não utilização do esporte como meio de educação observado na busca de
talentos e outras práticas evidenciando outros “vícios do esporte de alto nível”. 

Esse cenário, de apelo midiático e mudança de finalidade pedagógica, se torna alvo
de  nossa  segunda  argumentação  quando,  na  mesma justificativa  o  vôlei  do  Brasil  é
apontado  como  um  exemplo  de  “organizado  e  orgulho  para  a  nação”  (DISTRITO
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FEDERAL, 2011). Ao abrir espaço para essa modalidade notamos que ela passa a ter
destaque  no  cenário  nacional  no  início  dos  anos  1980  devido  ao  forte  apoio  da  TV
Bandeirantes  de  São  Paulo  e  a  gestão  de  Carlos  Arthur  Nuzman  à  frente  da
Confederação  Brasileira  de  voleibol  que  adotou  métodos  de  gestão  que  levaram  a
modalidade  ao  2º  lugar  na  preferência  nacional  e  serviu  de  espelho  para  outras
modalidades coletivas (CBV, 2008).

Tal  questão  parece  indicar  uma  tentativa  de  recolonizar  o  esporte  educacional/
participação para um trabalho de base a fim de atender o esporte de alto rendimento.
Nesse sentido, uma declaração de Lars Grael quando a frente da Secretaria Nacional de
Esporte em 2001 que de acordo com Freire (2001) seria baseada no fato de o Brasil não
ter  conseguido nenhuma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sidney,  em 2000
demonstra que o Secretário Nacional de Esporte entendia a democratização do esporte
como relacionada ao aumento de novos dirigentes comprometidos com modernização do
esporte e não no sentido da democratização das práticas esportivas como “direito de
todos”.

A partir do exposto não podemos achar que a pratica esportiva deva levar só ao alto
rendimento, mesmo sabendo que pode fazer parte desta ação. A pratica esportiva deve
configurar, sobretudo, uma oportunidade educativa que encaminhe o aluno ao sentido da
pratica corporal. 

Para Medina (2003) o esporte praticado sob essas orientações ‘”deixa de ser um
agente dinâmico de aproximação da saúde integral, de educação libertadora ou de uma
cultural corporal-esportiva que poderia promover a compreensão e a solidariedade entre
as pessoas”, pois há uma íntima relação entre as forças e as práticas produtivas, culturais
e sociais onde predominam as forças econômicas que acabam por reproduzir no esporte
os valores dominantes da sociedade.

Conclusão

Na redemocratização do país, em 1988, o esporte nacional através do artigo 217 da
Constituição Federal passa por um grande avanço se apresentando como direito social,
todavia predominando uma perspectiva do esporte rendimento.

No que tange à  discussão impetrada no texto  observamos uma forte  relação da
introdução e justificativa do documento com a perspectiva supracitada. Isso equivale dizer
que os princípios norteadores dos Centros Olímpicos “carregam” um discurso subliminar
para o esporte rendimento quando citam que a verdadeira política pública de esporte de
um país é evidenciada na participação Olímpica Internacional e relacionam o modelo do
vôlei como esporte organizado e orgulho para nação.

Ao nosso entender as citações em questão limitam as possibilidades de se avaliar e
definir  as  diretrizes  de  um  programa  de  tamanha  envergadura  que  são  os  Centros
Olímpicos. As múltiplas possibilidades do esporte moderno e a perspectiva de valores
subjetivos como a cidadania, participação e inclusão não são levadas suficientemente em
consideração. 

O esporte deve valorizar o praticante e o seu resultado como algo importante para o
seu  próprio  desenvolvimento.  Ao  se  preocupar  com  a  prática  e  se  orientar  pela
generalidade passa o entendimento da criação de uma cultura esportiva que pode até
levar ao esporte de alto rendimento, porém não é o seu principal objetivo.  Ao carregar
consigo novas possibilidades significa que deve ser um facilitador educacional atuando na
direção de ampliar as possibilidades de participação do praticante.
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Outra questão preocupante  é quanto ao processo de formação de professores e
colaboradores, que deveria ser permanente, a fim de que se adote praticas pedagógicas
compatíveis às perspectivas educacionais, evitando dessa forma possíveis práticas que
viabilizem unicamente o esporte rendimento. 

Portanto,  embora  novas  perspectivas  tenham sido  abordadas  para  o  ensino  dos
esportes nota-se no documento um discurso fortemente propenso a transformar o país em
potência Olímpica e consequentemente uma ação deliberada de incorporação do setor
esportivo educacional aos princípios e valores de alto rendimento.
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Resumo

Introdução: A hemofilia é uma enfermidade de ordem hereditária caracterizada por episódios de
sangramento  prolongado.  O  objetivo  do  presente  estudo  foi  analisar  os  efeitos  agudos  do
treinamento  intervalado  aquático  sobre  tempo  de  protrombina  (TP),  tempo  de  tromboplastina
parcialmente  ativado  (TTPA)  e  fibrinogênio  em  hemofílicos  grave.  Métodos:  A  amostra  foi
composta por 6 hemofílicos (5 do tipo A e 1 do tipo B), com 25,3 (±6,6) anos, 67,2 (±10,4) kg,
estatura 1,70 (±0,1)  metros  e  IMC 23,1  (±3,1)  kg/m2.  Os indivíduos foram submetidos  a  três
coletas  de sangue:  antes,  logo após e  30  minutos  após  exercício  aquático  intervalado.  Para
verificar  as  mudanças ocorridas  utilizou-se o  tamanho de efeito  (ES)  e  comparação entre  as
médias.  Também foram verificadas as correlações entre os parâmetros avaliados.  Resultados:
Foram observadas mudanças não significativas nos parâmetros medidos logo após e 30 minutos
após o treinamento aquático intervalado com resultados mais expressivos do tamanho do efeito
em  TP (ES  =  -0,44)  e  fibrinogênio  (ES =  0,49).  Não  houve  correlação  entre  os  parâmetros
avaliados. Conclusão: O feito agudo do treinamento aquático intervalado sobre os mecanismos de
ativação do processo hemostático de hemofílicos grave representa uma tendência a otimização do
processo de coagulação que sugere a necessidade de estudos com amostras maiores.
Palavras chave: Hemostasia, Treinamento intervalado, exercício aquático, Hemofilia. 

Abstract

Introduction: The hemophilia is a genetic disease characterized by prolonged bleeding episodes.
Goal: The aim of this study was analyze the acute effect of an aquatic interval training session on
protrombin time (PT), activated partial tromboplastine time (APTT) and fibrinogen in persons with
severe hemophilia. Methods: The sample was composed by 6 hemophiliacs (5 type A and 1 type
B) aged 25,3 (±6,6), 67,2 (±10,4) kg, 1,70 (±0,1) m and BMI 23,1(±3,1)kg/m2.. The subjects were
evaluated in various hemostatic parameters: before, immediately after, and 30 minutes after the
interval workout in the pool. Effect size (ES) and paired t test were employed to verify changes in
selected parameters. Associations between variables were also assessed Results: Although non
significant, there were observed some changes on the measured parameters before, immediately
after, and 30 minutes after the aquatic interval training with the greater effect size values for PT
(ES = -0,44) and fibrinogen (ES = 0,49). There was no correlation between evaluated parameters.
Conclusion:  The  acute  effect  of  the  aquatic  interval  training  on  activation  of  the  haemostatic
mechanism in  person with  severe hemophilia  demonstrated a tendency to  optimization  of  the
coagulation process that warrants further investigation with greater a sample size.
Keywords: Hemostasis, Aquatic exercise, interval training, Hemophilia
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Efeito agudo do treinamento aquático intervalado sobre marcadores da coagulação
em pessoas com hemofilia

Introdução 
As  coagulopatias  são  enfermidades  caracterizadas  pela  deficiência  qualitativa  ou

quantitativa de alguns dos fatores de coagulação sanguínea. Dentre as coagulopatias de
maior gravidade estão à hemofilia A (deficiência de FVIII) e a hemofilia B (deficiência de
FIX). A hemofilia é uma enfermidade de ordem hereditária, na maioria dos casos, com
uma  prevalência  de  1  para  cada  5000  e  atinge  preferencialmente  pessoas  do  sexo
masculino (KASPER and BUZIN, 2007). Esta enfermidade é caracterizada por episódios
de sangramento prolongado. Entre as complicações clínicas mais comuns em pessoas
com hemofilia estão as hemartroses que ocupam cerca de, 65 a 85% dos episódios de
sangramento  e  os  sítios  sangramento  mais  afetados  são  joelho  cotovelo  e  tornozelo
(FERNÁNDEZ-PALAZZI  and  BATTISTELLA,  1992).  Entretanto  os  episódios  de
sangramento podem ocorrer em qualquer parte do corpo, acarretando danos de ordem
músculo esquelética e psicossociais associados à inatividade física (TIKTINSKY  et al.,
2002), levando a uma piora da qualidade de vida (VON MACKENSEN S, 2007).

Devido  à  insegurança  em  relação  aos  episódios  hemorrágicos  articulares  e
musculares estudos relatam uma forte tendência entre os pais de crianças com hemofilia
a prevenir  seus filhos aderindo a programas de exercício físicos (LLINA  et al.,  2010).
Desta forma é observada a adoção de comportamentos sedentários entre esta população
na  fase  adulta.  Evidências  científicas  têm  reportado  que  tais  comportamentos  estão
associados  a  atrofia  muscular,  instabilidade  articular  e  restrição  de  movimento
(TIKTINSKY  et  al.,  2002),  resultando  em  diminuição  de  força  muscular,  capacidade
aeróbia e anaeróbia, propriocepção e flexibilidade (HILBERG et al., 2003). Estes quadros
são  mais  comumente  observados  em  hemofílicos  adultos  do  que  em  crianças  e
adolescentes (STREET et al., 2006). 

O  medo  da  ocorrência  de  episódios  hemorrágicos  articulares  e  musculares  tem
levado pessoas com hemofilia a não participarem de programas de exercício levando os
mesmo a inatividade física acarretando no sedentário (LLINA et al., 2010),. Entretanto há
evidências  que  indicam  que  a  atividade  física  produz  um  estado  transitório  de
hipercoagulabilidade (LLINA et al., 2010). Devido ao aumento de geração de trombina,
hiperatividade plaquetária e aumento dos fatores de coagulação, tais como FVIII e FvW
(LIPPI e MAFFULLI,  2009; OTHMAN  et al.,  2009).  Entretanto há poucos estudos que
analisem os efeitos da atividade física sobre o processo hemostático de pessoas com
hemofilia. 

Objetivo do estudo
Tal estudo pretende analisar os efeitos agudos de alguns marcadores da coagulação:

tempo  de  protrombina  (TP),  tempo  de  tromboplastina  parcialmente  ativado  (TTPA)  e
fibrinogênio,  em  pessoas  com  hemofilia  submetidas  a  um  treinamento  intervalado
aquático.

Revisão de literatura
A coagulação esta dividida em duas etapas a hemostasia primária,  caracterizada

pela atividade plaquetária; e a hemostasia secundária onde são observadas mudanças na
geração  de  trombina  e  fatores  de  coagulação  até  a  formação  da  rede  de  fibrina.  A
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ativação da coagulação resulta da formação de trombina, no aumento de fibrino peptídeo
A, de fatores coagulantes ativos, e em um estado hipercoagulante no pós-exercício com
um  encurtamento  no  tempo  de  coagulação  sanguínea  e  diminuição  do  tempo  de
tromboplastina  parcialmente  ativado  (TTPA)  (RIBEIRO  e  OLIVEIRA,  2005).  O  TTPA,
tempo de protombina (TP) e fibrinogênio são marcadores importantes no processo de
coagulação.  O  TTPA está  relacionada  às  vias  intrínsecas  e  comuns  da  cascata  de
coagulação (pré-calicreína, cininogênio de alto peso molecular, fatores XII, XI, IX, VIII, X,
V,  protombina e fibrinogênio),  sendo mais sensível  à  deficiência dos fatores VIII  e IX
(RIBEIRO e  OLIVEIRA,  2005).  O  TP prolongado  está  associado  a  anomalias  na  via
extrínseca da coagulação (fatores VII,  V,  X, protrombina ou fibrinogênio).  (RIBEIRO e
OLIVEIRA,  2005).O  fibrinogênio  marca  a  fase  final  do  tampão  hemostático.  Estudos
prévios tem sugerido a alteração de alguns dos componentes da coagulação sanguínea
como aumento de FVIII  e  FIX  (LIPPI  e  MAFFULLI,  2009),  diminuição no TTPA e TP
induzidos por uma resposta aguda ao exercício (El-SAYED et al., 2000), além da ativação
do sistema fibrinolítico (LIPPI e MAFFULLI, 2009). Entretanto são poucos estudos que
tem observado tais eventos em pessoas com hemofilia (KOCH et al.,1984; DEN UIJL et
al., 2011). Estudos mais recentes têm reportado ações benéficas  de testes de esforço em
cicloergômetro na atividade do FVIII de pessoas com hemofilia (DEN UIJL et al., 2011). 

Há evidências que reportam o papel do exercício físico associados à intensidade e
duração (LIPPI and MAFFULLI, 2009; RIBEIRO e OLIVEIRA, 2005). A resposta aguda do
exercício sobre a ativação dos mecanismos hemostáticos reporta mudanças significativas,
sugerindo  uma  ativação  mais  pronunciada  em  atividades  mais  intensas  (RIBEIRO  e
OLIVEIRA, 2005; El-SAYED et al., 2000). O exercício intenso pode aumentar a agregação
plaquetária  em  resposta  a  agentes  agregatórios  como  adenosina  difosfato  (ADP)
(RIBEIRO e OLIVEIRA, 2005), colágeno e adrenalina) (El-SAYED et al., 2000). 

Os  efeitos  do  exercício  sobre  a  coagulação  sanguínea  tem  se  associado  a
hipercoagulabilidade quando medidos logo após ao exercício. Essa tendência é também
refletida pelo decréscimo de 7% - 38% no TTPA observados após exercícios máximos
(COLLEN et al.,1977; BARTSCH et al., 1982). Já os resultados sobre a ativação do TP
tem sido controversos. Entretanto as alterações em TTPA e TP podem persistir de 1 a 24h
pós-exercício  (ARAI  et  al.,  1990;  ROCKER  et  al.,  1990).  Em  estudo  realizado  com
protocolo padronizado de cicloergômetro para homens jovens reportou-se um aumento
significante nos níveis de fator VIII associado a diminuição do TTPA (LIN  et al., 1999).
Além  dos  efeitos  sobre  o  TP  e  TTPA  o  exercício  físico  tem  induzido  respostas
significativas  nos  níveis  de  fibrinogênio  (ARAI  et.  al,1990).  Aumentos  expressivos  da
atividade fibrinolítica não são reportados até em exercícios abaixo de 50% da frequência
cardíaca máxima (ANDREW et al.,  1986). Desta forma os efeitos agudos do exercício
físico sobre a coagulação sanguínea sugerem a aceleração da fibrinólise e a indução a
mudanças nas funções plaquetárias. 

Materiais e métodos 
Participaram voluntariamente deste estudo 6 hemofílicos (5 do tipo A e 1 do tipo B),

com 25,3 (±6,6) anos, 67,2 (±10,4) kg, estatura 1,70 (±0,1) metros e IMC 23,1 (±3,1)
kg/m2. Todos os indivíduos foram diagnosticados com hemofilia severa (níveis séricos de
fator  <  1%)  foram devidamente  acompanhados  e  liberados  para  prática  de  atividade
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física.  Os  indivíduos  foram  submetidos  à  avaliação  antropométrica,  a  16  minutos  de
corrida em flutuação na água, seguindo o método intervalado (4 séries de 2 minutos com
descanso de 2 minutos entre as séries) e a três coletas de sangue (antes, logo após e 30
minutos após o exercício). A frequência cardíaca (FC) foi controlada mediante um monitor
de frequência cardíaca (RS 800CX, Polar  electro  Oy,  USA).  Todas as sessões foram
realizadas no mesmo período do dia entre meio dia e 14h com temperatura ambiente
entre 28ºC e 30ºC, umidade relativa do ar de ~30% e temperatura da água entre 26º C e
29º C. Todos os participantes preencheram o termo de consentimento livre e esclarecido.
O estudo foi  aprovado pelo  comitê  de  ética  e  pesquisa  da Universidade Católica  de
Brasília (protocolo Nº 071/2011).

Procedimentos laboratoriais - As amostra coletadas foram estocadas em tubos de
citrato e centrifugadas a 3500 rpm por  15 minutos,  imediatamente após a coleta.  Os
parâmetros hemostáticos foram avaliados em coagulômetro (ACL 9000, Instrumantation
Laboratory, USA) no Laboratório de Análises Clinicas do Hospital das Forças Armadas
(HFA).  As  variáveis  mesuradas  foram:  tempo  de  protrombina  (TP);  tempo  de
tromboplastina  parcialmente  ativada  (TTPA);  fibrinogênio  de  Claus  (F).  Todos  os
procedimentos  seguiram  recomendações  do  Centro  Internacional  de  Treinamento  em
Hemofilia (IHTC) de Brasília. 

Todos os dados são apresentados em média ± DP. Para verificar a normalidade dos
dados foi utilizado o teste Shapiro-Wilks e para verificar a correlação entre as variáveis
foram utilizados os  teste  de Pearson(r) para  os  dados que apresentaram distribuição
normal (TTPA e Fibrinogênio) e o teste de correlação de Spearman (σ) para os dados que
não apresentaram distribuição normal (TP). Todos os testes foram correlacionados entre
os  momentos  pré,  logo  após  e  30  minutos  após  a  sessão  de  treinamento  aquático
intervalado. O teste t pareado também foi utilizado para verificar se as mudanças foram
significativas. Para verificar a magnitude das mudanças foi utilizado o tamanho do efeito
(ES). Os limiares para ES foram 0,2 (pequeno), 0,6 (moderado), 1,2 (alto), e 2,0 (muito
alto) (HOPKINS et al., 2009). Para correlação entre e FC e os parâmetros de coagulação
foi utilizado o teste de Spearman (σ). O nível de significância adotado foi de p ≤0,05. Para
o tratamento estatístico foi utilizado o statistical package for the social sciences software
(v20, SPSS Inc., Chicago, WI, USA).

Resultados 
O TP pós-exercício encontrado na amostra estudada apresenta uma mudança moderada
(ES  =  -0,44)  com  uma  diminuição  observada  após  30  minutos,  equiparando-se  aos
valores encontrados no pré-exercício. Os valores de TTPA pré e pós-exercício (64,1 ±
14,4 e 71,0 ± 19) apresentam um tamanho do efeito moderado (-0,41) com mudanças no
aumento  do  TTPA  medido  logo  após  o  exercício,  com  um  comportamento  bem
semelhante aos encontrados no TP e um tamanho de efeito pequeno (ES = -0,14). Os
valores de fibrinogênios comparados pré é pós exercício (ES = 0,4) e os pré e 30 minutos
após  exercício  (ES  =  0,49)  demonstram  mudanças  na  diminuição  dos  níveis  de
fibrinogênio, com uma modulação diferente dos demais parâmetros medidos (ver tabela
1). 
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Tabela 1- Parâmetros da coagulação 

Parâmetros da
coagulação

Pré
(Média
±DP)

Pós
(Média
±DP)

ES
Valor 

p
Pré2

(Média
±DP)

30´ pós
(Média ±DP)

ES
Valor

p

TP(s) 15,2 ± 2,4 18,6 ± 9,4 -0,44 0,43 15,2 ± 2,4 15,2 ± 1,4 0 0,98
TTPA(s) 64,1 ± 14,4 71,0 ± 19 -0,41 0,36 64,6 ± 14,4 66,7 ± 22,7 -0,14 0,58

F (mg/dl) 268 ± 45,5
246,7 ±

63,7
0,4

0,45
268 ± 45,5 244 ± 52,3 0,49

0,32

Tempo  de  protrombina  (TP);  tempo  de  tromboplastina  parcialmente  ativado  (TTPA);
fibrinogênio (F); antes da realização do exercício (pré); após a realização do exercício
(pós); 30 minutos após a realização do exercício (30 pós); tamanho do efeito (ES). Valor
de p significativo ≤0,05.

A frequência  cardíaca  atingida  durante  o  treinamento  intervalado  apresenta  uma
variação de 46% (87 ± 20,4) a 94% (178 ±18,3) com uma FC média de 76% (178 ±18,3)
da  frequência  máxima  estimada  para  cada  indivíduo.  Os  parâmetros  de  coagulação
analisados (TP, TTPA e Fibrinogênio) 30 minutos após o exercício,  não apresentaram
correlações  significativas  com  os  valores  de  FC  média  reportados  (ver  tabela  2).
Entretanto houve correlações significativas em as alterações encontradas nos parâmetros
de coagulação observadas em TP e TTPA com TTPA pré e 30 após o exercício (r=0,92;
p=0,009) e TTPA logo após (La) e 30 após o exercício (r= 0,813; p=0,049). 

Tabela 2 – Correlação parâmetros de coagulação e frequência cardíaca 
média (FC media)

Parâmetros de
coagulação

σ 
30pós Valor de p

TP-FC media 0,66 0,16 
TTPA-FC media -0,03 0,96

F-FC media 0,64 0,17
Coeficiente de correlação (σ) para valor de p significativo ≤0,05 

Tabela 3 Correlação entre os momentos pré, logo após e 30 minutos após o exercício
Parâmetros da 
coagulação Valor de p 

TP pré/TP La 0,543 0,266
TP pré/TP 30 0,543 0,266
TP La/TP30 0,886 0,019*
TTPA pré/La 0,63 0,18
TTPA pré/30 0,921 0,009*
TTPA La/30 0,813 0,049*
F pré/La 0,295 0,57
F pré/30 0,413 0,416
F La/30 0,687 0,132
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Pré exercício (pré); logo após (La); 30 minutos após (30).coeficiente de correlação (r ou σ)
valores de p ≤ 0,05 (*) 
Discussão 

Os resultados apresentados demonstram uma tendência à diminuição dos valores de
TP e TTPA e sugerem uma possível  ativação da cascata de coagulação,  com dados
correlacionais significativos em TTPA medidos nos momentos pré e 30 minutos após; e
logo após e 30 minutos após o exercício proposto, sugerindo uma maior sensibilidade
para ativação dos fatores VIII e IX (deficientes em pessoas com hemofilia). Esta possível
tendência  pode  estar  relacionada  com  evidências  que  reportam  que  os  efeitos  do
exercício sobre estes marcadores atuam de 1 a 24h (ARAI et al., 1990; ROCKER et al.,
1990)  em  pessoas  sem  hemofilia.  Embora  o  efeito  agudo  do  exercício  sobre  tais
marcadores da coagulação medidos antes e 30 minutos após o exercício tenha apenas
demonstrado um leve incremento dos valores encontrados no pré-exercício.  Todavia o
efeito  agudo do exercício  medido  sobre  o  fibrinogênio  em pessoas  com hemofilia  se
mostrou diminuído nos dois momentos observado logo após o exercício e 30 minutos
após o  exercício,  sugerindo que um efeito  diferente  do evidenciado em estudos com
pessoas sem hemofilia (COLLEN et al.,1977; BARTSCH et al., 1982). Porém, um aspecto
importante do presente estudo é que se verificou uma boa tolerância dos hemofílicos ao
esforço de alta intensidade quando aplicado em meio aquático com o método intervalado.
Isto sugere que estes pacientes podem ser beneficiados pelos efeitos do exercício intenso
quando praticado com esta modalidade.

Conclusão 
Os resultados do presente estudo demonstram uma tendência a ativação da cascata

de coagulação medidas de forma aguda até 30 minutos após o exercício realizado em
água.  Futuros  estudos  com  amostras  maiores  deverão  verificar  estes  resultados.
Entretanto, este estudo sugere que esforços de alta intensidade podem ser bem tolerados
por hemofílicos quando aplicado o método intervalado aquático.
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Resumo
A hipertensão  arterial  sistêmica  (HAS)  é  considerada  um importante  fator  de  risco  associada  ao
aumento  da  mortalidade  por  doenças  cardiovasculares.  Com isso,  para  um controle  adequado  e
prevenção, certas modificações no estilo de vida são necessárias. Entre elas, fazer do exercício físico
um componente  integral  na  prevenção da HAS1.  Apesar  da  recomendação em posicionamento  e
guideline1 sobre o uso do treinamento aeróbio (TA) no tratamento da HAS, ainda faltam estudos sobre
o efeito não farmacológico do treinamento de resistência2,  principalmente na população com idade
maior ou igual a 60 anos. O objetivo do presente estudo foi investigar o efeito do TR convencional
(intensidade moderada) na redução da pressão arterial e a duração do efeito hipotensor após o fim do
treinamento (destreinamento) em idosas hipertensas. O estudo foi realizado na academia escola da
Instituição  do  Centro  Universitário  Unieuro,  no  período  de  junho  de  2011  a  fevereiro  de  2012  e
participaram do estudo inicialmente 13 idosas hipertensas da Vila Telebrasília. Esse estudo documenta
o potencial uso do treinamento de resistência de intensidade moderada no declínio da PAS em idosas
hipertensas. Além disso, foi demonstrado que a redução na PAS permaneceu durante 14 semanas
após a interrupção do treinamento.

Palavras-chave: Hipocinesia, Envelhecimento, Treinamento de Resistência, Hipertensão.

Abstract
Hypertension  (HBP)  is  considered  an  important  risk  factor  associated  with  increased  cardiovascular
mortality. Thus, for adequate control and prevention, changes in lifestyle are needed. Among them, make
exercise as an integral component in the prevention of HAS¹. Despite the recommendation in position stand
and guidelines¹ on the use of aerobic training (AT) in the treatment of hypertension, there are few studies
about the resistance training as a non-pharmacological modality in the treatment and prevention of HAS²,
especially  in  elderly  persons.  The  aim  of  this  study  was  to  investigate  the  effect  of  conventional  TR
(moderate intensity) in reducing blood pressure and et duration of the hypotensive effect after the end of the
training  (detraining)  in  elderly  hypertensive  individuals.  The  study  was  conducted  in  the  school  gym
Institution UNIEURO University Center, from June 2011 to February 2012 and initially participated in the
study of 13 elderly hypertensive Telebrasília Vila. This study documents the potential use of conventional
resistance training of moderate intensity on the decline of SBP in elderly hypertensive. Furthermore, it was
demonstrated that the reduction in SAP remained over 14 weeks after cessation of training.

Keywords: Hypokinesia, Aging, Resistance Training, Hypertension.
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Efeito do Treinamento de Resistência na Redução da Pressão Arterial e na Duração
do Efeito Após Um Período de Destreinamento de Três Meses em Idosas

Hipertensas

Introdução
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é considerada como um importante fator de risco

na saúde pública associada ao aumento da mortalidade por todas as causas e de doenças
cardiovasculares. Com isso, para um controle adequado, manutenção e prevenção, certas
modificações  no  estilo  de  vida  são  necessárias.  Entre  elas,  fazer  do  exercício  físico  um
componente integral na prevenção da HAS1. 

Dentre  os  exercícios  utilizados  na  prevenção  de  doenças  cardiovasculares,  o
treinamento de resistência (TR) quando apropriadamente prescrito e supervisionado, é cada
vez mais recomendado como uma ferramenta complementar no aumento da força muscular,
endurance,  melhoria  da  função  cardiovascular  e  declínio  no  risco  para  doença  arterial
coronariana (DAC)3. 

Apesar da recomendação em posicionamento e  guideline1 sobre o uso do treinamento
aeróbio (TA) como, ciclismo, caminhada e corrida no tratamento da HAS, ainda faltam estudos
sobre o efeito não farmacológico do treinamento de resistência no controle, manutenção e
declínio da pressão arterial em hipertensos2, principalmente na população com idade maior
ou igual a 60 anos.

Objetivos do estudo 
Levando em consideração os pressupostos teóricos, o objetivo do presente estudo foi

investigar o efeito do TR convencional (intensidade moderada) na redução da pressão arterial
e  a  duração do  efeito  hipotensor  após  o  fim do treinamento (destreinamento)  em idosas
hipertensas.

Revisão de literatura
Poucos  estudos  foram  realizados  em  mulheres  idosas  hipertensas,  com  um  nível

proposto de evidência C1.  Além disso, há escassez de estudos que investigaram o efeito
crônico do TR na redução da pressão arterial em idosas hipertensas4, e também, a duração
do  efeito  hipotensor  após  o  término  do  treinamento  (destreinamento)5.  Diante  disso,  é
necessária a realização de pesquisas sobre o efeito hipotensor crônico e sua manutenção no
destreinamento em idosas hipertensas.

Material e Métodos
Sujeitos e desenho experimental

O estudo foi realizado na academia escola da Instituição do Centro Universitário Unieuro,
no período de junho de 2011 a fevereiro de 2012. Todas assinaram o termo de consentimento
livre e esclarecido e todos os métodos e procedimentos foram aprovados pelo comitê de ética
em pesquisa do Centro Universitário Unieuro (PARECER Nº 154/2011). 

Participaram do estudo inicialmente 13 idosas hipertensas da Vila Telebrasília com idade
de 67,83 ± 6,40 (anos), estatura de 1,52 ± 0,05 (cm), massa corporal de 63,76 ± 11,77 (kg) e
índice de massa corporal de 27,64 ± 5,62 (kg/m²). Foi classificado como hipertensa a idosa
que estava em tratamento para hipertensão e/ou com pressão arterial sistólica (PAS) ≥ 140
mm Hg ou pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mm Hg6.

Indivíduos com idade < 60 anos, hipertensão não diagnosticada, PAS ≥ 160 mm Hg ou
PAD ≥  90  mm Hg,  arritmia  cardíaca,  doença arterial  coronariana,  histórico  de  infarto  do
miocárdio  (IAM),  derrame  e  doença  cardíaca  congestiva  foram  excluídos.  O  processo
completo de seleção e delineamento experimental dos participantes é apresentado na figura
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1. 

  Figura 1. Esquema do delineamento experimental do estudo. Diagrama do processo de
seleção das voluntárias idosas durante as diferentes fases do estudo.

Os  procedimentos  para  a  medida  da  pressão  arterial  foram  baseados  no  VII  Joint
National  Committee  on  Prevention  ,  Detection,  Evaluation,  and  Treatment  of  High  Blood
Pressure (2003)6.  Utilizou-se o equipamento monitor de pressão arterial  digital  automático
(Microlife  BP  3BTO-A)  validado  7.  As medicações  mais  utilizadas  pelas  idosas  são
apresentadas na tabela 1.

Protocolo de Familiarização ao treinamento e visitas realizadas
 O processo completo de familiarização ao treinamento de resistência e visitas realizadas

é apresentado na figura 2.

Figura 2. Protocolo de familiarização ao treinamento de resistência e visitas realizadas.

Sessão de treinamento de resistência
O treinamento de resistência seguiu algumas recomendações propostas de de Nelson et

al 8. Dentre elas: número de 8-12 repetições. Percepção de esforço (PSE) moderada9 (entre
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Tabela 1. Medicamentos Frequência
Anti-hipertensivo Antagonista do Sistema Renina- Angiotensina 6
Antilipêmico 7
Prevenção e tratamento da osteoporose 4
Antidepressivo 3
Tereóide 3
Anti-hipertensivo bloqueador dos Canais de Cálcio 1
Repositor Hormonal 1
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3-4 PSE) e frequência de duas vezes por semana.
A sessão de treino que as idosas faziam constava de 15 minutos de alongamento com

ênfase nas articulações do tornozelo, quadril e lombar 10. O aquecimento 11 na esteira tinha
duração de 5-7 minutos com velocidade padronizada de 4.0-5.0 km/h e PSE moderada (3-4).
Por fim, a sessão de treinamento de resistência constava da seguinte ordem de exercícios
(Johson Health Tecnologies Inc., Taiwan, 2010): supino máquina (SM), flexão plantar no step
com as mãos apoiadas na barra, cadeira extensora (CE), cadeira flexora (CF), leg press (LP)
e puxada pela frente com pegada supinada (PFS)12. O intervalo de recuperação em cada
exercício foi de 1 minuto e na troca de aparelhos tinha o valor mínimo de 2 minutos e máximo
de 3 minutos. No período de destreinamento, foi requisitado as idosas para evitaram qualquer
atividade física regular.

Análise Estatística
Para a análise da normalidade dos dados o teste de Shapiro Wilk foi utilizado.
Para comparar as médias das participantes durante o período de treinamento (1º sessão

x 26º sessão x destreinamento). A ANOVA de medidas repetidas com posthoc de Bonferroni
foi utilizada obtendo-se estatística F significativa e a esfericidade dos dados foi analisada pelo
teste de Mauchly. O delta percentual foi calculado da seguinte forma: (menor valor – maior
valor)/maior valor x 100. Para todas as análises o nível de significância adotado foi de  p  ≤
0,05. O programa estatístico SPSS 13,0 foi utilizado para rodar a estatística do trabalho.

Resultados
A tabela 1 apresenta as medicações mais utilizadas pelas idosas no estudo.
Os resultados na tabela 2 mostram que a PAS foi significativamente afetada durante o

período de treinamento e destreinamento F(1,64, 13,15) = 12,23, p < 0,05.
Os resultados na tabela 2 mostram que a PAD foi significativamente afetada durante o

período de destreinamento F(1,71, 13,69) = 4,42, p < 0,05. 

Tabela 2. Efeito do treinamento de
resistência na manutenção da PAS e PAD

após um período de três meses de
destreinamento.

PAS (mm HG) Média
Desvio
Padrão

p

1º Sessão 130,89 2,49
26º Sessão 114,00* 3,41 0,05

Destreinamento 115,89* 3,26 0,03
∆% -11,46

PAD (mm HG)
1º Sessão 80,56 2,29
26º Sessão 72,22 3,21

Destreinamento 69,67* 2,37 0,05
∆% -13,52

*Diferença significativa em relação a 1º
sessão, p ≤ 0,05, PAS = pressão arterial

sistólica, PAD = pressão arterial diastólica.
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Discussão
O treinamento  resistido  foi  capaz  de  diminuir  a  PAS no período de  treinamento  (1º

sessão x 26º sessão) e manter a redução no período de destreinamento, correspondendo a
um declínio de 11,46%. Para a PAD, apesar do declínio durante o treinamento não ter sido
significativo, o período de destreinamento foi significativamente menor quando comparada a
1º sessão, correspondendo a um declínio de 13,52%. Dentre os potenciais mecanismos que
podem estar  envolvidos  nesse processo,  podemos citar,  o  declínio  na  ativação do  tônus
simpático  com  maior  ativação  do  sistema  parassimpático,  melhoria  da  função  endotelial
(adaptação  estrutural),  menor  ativação  do  sistema  renina-angiotensina  e  também  fatores
genéticos1. Além disso, do ponto de vista clínico é importante citar que declínios de 2 mm Hg
na PAS e PAD, diminuem o risco para derrame e doença arterial coronariana em 14% e 9%,
respectivamente. 

Conclusão
Esse estudo documenta o potencial uso do treinamento de resistência de intensidade

moderada através do uso da PSE na manutenção e declínio da PAS em idosas hipertensas.
Além disso, foi demonstrado que a redução na PAS permaneceu durante 14 semanas após a
interrupção do treinamento. Esse tipo de informação pode ser muito útil  na prescrição de
programas de treinamento de resistência por profissionais da saúde.
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RESUMO

A Ginástica Biocorretiva é uma modalidade de ginástica funcional  que prima pela intensidade
moderada a elevada de exercícios e pelo volume moderado a grande de repetições, conforme a
dificuldade  (intensidade)  do  movimento.  O  objetivo  deste  trabalho  é  verificar  a  variação  de
frequência  cardíaca ao longo das aulas  para  estabelecer  faixas  de intensidade aeróbia,  bem
como, o eventual risco cardíaco. Para fins didáticos, empiricamente as aulas foram divididas nas
seguintes  etapas:  Pré-Aquecimento;  Aquecimento;  Pernas  Leves  ao  Corpo;  Corpo  Leve  às
Pernas; Cintura/ombro; Transição para os Exercícios de Chão; Alongamento Miscelânea; Série da
Mesa;  Finalização  Variada  (glúteos,  dorsais,  abdominais,  pescoço);  Alongamento  Final;
Relaxamento  Final  Mental  e  Corporal.  Foram  incluídos  no  estudo  todos  os  alunos  que  já
houvessem feito pelo menos três aulas da Ginástica Biocorretiva, pois considerou-se que três
aulas  eram  um  número  mínimo  para  os  novos  praticantes  internalizarem  a  proposta  e  se
concentrarem mais na execução dos movimentos do que na compreensão teórica do exercício a
ser feito. 14 alunos, sendo 4 homens e 10 mulheres receberam papel e caneta. Ao início da aula,
cada um media a frequência cardíaca por 6 segundos e anotava no papel. Após cada bloco de
aula, os alunos mediam a frequência cardíaca. As medidas foram feitas em três aulas. A idade dos
homens variou de 35 a 45 anos e das mulheres, de 22 a 54 anos. A maior frequência cardíaca foi
vista no Aquecimento após a série de 15 pulos do sapo, quando mostrou-se estar em uma faixa
anaeróbia variando de 170 a 200. A frequência cardíaca de repouso em posição em pé variou de
65 a 85. O Pré-aquecimento elevou pra 80 a 100. Ao longo de toda a aula a frequência cardíaca
variou  de  120  a  150.  Após  o  alongamento  final,  a  frequência  caiu  para  70  a  80  e  após  o
relaxamento final, manteve-se em valores 5 a 10 bpm abaixo do valor inicial de repouso. Do ponto
de vista aeróbio, a Ginástica Biocorretiva se caracteriza por apresentar frequências cardíacas na
faixa de segurança de exercício moderado e consumo energético na preponderância de lipídios.
Houve um pico anaeróbio que deve ser levado em conta na eventualidade de ingresso de alunos
cardiopatas. 

Palavras-chave: ginastica biocorretiva, equilíbrio corporal, frequência cardíaca.
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Pressão Arterial Pós Exercício Resistido com Pesos em Pacientes Hipertensos
Treinados

Temática: Atividade Física e Saúde 

Italo Felipe de Almeida
João Paulo Macedo de Siqueira

João Pedro Arantes
Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes

São Paulo, Brasil
joão_sjs@hotmail.com

Resumo

Entende-se por  hipertensão arterial  sistêmica (HAS),  como uma doença que causa a
elevação da pressão sanguínea sobre as artérias, vários são os fatores associados a esta
patologia, tais como: sedentarismo, stress, tabagismo, envelhecimento, histórico familiar,
raça,  gênero,  peso  e  outros  fatores  dietéticos.  Assim  sendo,  vários  estudos  tem  se
preocupado  em  analisar  e  esclarecer  as  principais  adaptações  provocadas  pelos
diferentes tipos de exercícios (aeróbios e resistidos), sobre o sistema cardiovascular. O
objetivo desta pesquisa foi  verificar se ocorre a hipotensão pós-exercícios em adultos
hipertensos treinados. A amostra foi composta por referencias bibliográficas e 30 artigos
científicos pesquisados no Portal Capes, na qual foram estudados através de um quadro
de resultados das pesquisas e um protocolo. No presente estudo verificou que o gênero
dos autores das pesquisas teve uma maior relevância em não identificados, mantendo em
segundo ambos os gêneros, em terceiro plano masculino seguido do gênero feminino,
verificando  ainda  que  instituições  de  ensino  publica  estiveram  em  maior  relevância
seguidos  de  privadas  e  não  identificadas.  Ainda  no  mesmo  estudo  verificou-se  a
instrumentação  utilizada,  com  maioridade  em  artigos,  seguidos  de  perto  por
esfigmomanômetro, e com menor relevância analise de conteúdos, foi observado também
que o numero de participantes destas pesquisas não foram identificados em sua maioria,
seguidos  por  pesquisas  com  abrangência  maior  que  20  participantes  ou  de  escala
populacional, seguidos por 10 a 20 participantes e menores que 10 participantes, dentre a
faixa  etária  não identificados e  participantes  com 18 a  40 anos obtiveram relevância
igualadas seguida por a cima de 40 anos que obtiveram menor relevância. Conclui-se que
apesar de os dados serem ainda limitados em seu acesso, tem mostrado que exercícios
resistidos  apresentam  efeitos  cardiovasculares  diferentes  de  exercício  aeróbios  em
função de sua intensidade.

Palavras chave: Hipertensão arterial; treinamento resistido; atividade física.
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Escola de futebol de Goiânia-GO: qual sua verdadeira função?

Temática: Treinamento Esportivo 
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RESUMO

É pouco provável que entusiastas de futebol, se vivos cem anos atrás, pudesse jamais
prever como se desenvolveria este esporte, este chegou ao Brasil no ano de 1894 trazido
por  Charles  Miller,  um  brasileiro  descendente  de  ingleses  e  escoceses.  Atualmente
mercado do futebol no Brasil é formado por 800 clubes filiados à Federação Internacional
de Futebol, com tudo a criação recente e numerosas escolas de futebol, fez surgirem
dúvidas que nos levou a refletir sobre o que é desenvolvido nas escolas de futebol. O
presente estudo tem como objetivo identificar como as escolas de futebol de Goiânia-GO
realizam o seu trabalho, analisando sua verdadeira função, com relação à formação do
cidadão junto à sociedade, dentro de suas propostas: esporte para a profissão ou esporte
como forma de educação e lazer. Realizou-se uma entrevista de aprofundamento, aberta
e semi-estruturada com dez dirigentes, sendo nove dirigentes do sexo masculino e uma
do  sexo  feminino,  as  escolas  de  futebol  pesquisadas  eram 60% particulares  e  40%
públicas, todas situadas na cidade de Goiânia – GO. Os dados foram coletados por meio
de  uma  entrevista,  aplicando  questionários  aos  donos/dirigentes  responsáveis.  O
procedimento das entrevistas seguiu um roteiro de perguntas aprofundadas conforme as
respostas obtidas. Se tratando sobre o que é uma escola de futebol encontramos 60% é
um  local  para  formação  do  indivíduo  como  um  todo,  30%  a  integração  social,  10%
formação  de  atletas.  Sobre  o  papel  escolas  de  futebol  77%  formar  o  indivíduo,15%
formação do atleta e 8% ocupação do tempo livre.  Em relação ao planejamento 60%
realizam e 40% não. Sobre a questão avaliativa, 80% realizam e 20% não realizam. Para
60%  dos  pesquisados  as  escolas  de  futebol  trabalham  em prol  de  revelar  atletas  e
consequentemente obter lucros e 40% acredita na formação e aprendizado do aluno. Em
relação à estrutura física das escolas de futebol 50% acredita ser ideal e 50% dizem que
não. A pesquisa apontou que mesmo os dirigentes sabendo a importância de se formar o
cidadão  como  um  todo,  eles  acabam  se  esbarrando  na  necessidade  financeira
transformando o discurso de formação do cidadão em formação de atleta objetivando
obter lucros com revelações de jovens craques para clubes nacionais e internacionais.

Palavras-chaves: Escola de futebol, Formação, Esporte.
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Proposta de revisão sobre a influência do estágio maturacional no perfil
antropométrico e VO2max de adolescentes praticantes de futebol

Temática: Atividade física e saúde 
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 Jpaulo.edfisica@hotmail.com

Resumo

O futebol, com suas regras e nome parecidos com os de hoje, surge na Inglaterra em meados do
século XIX e se caracteriza por ações intermitentes com características aeróbias e anaeróbias. A
rotina de um jogo exige desacelerações, chutes, cabeceios e dribles constantes e 90% da energia
necessária para que isso ocorra provem de fonte aeróbia. A alta potencia dessa fonte permite ao
organismo suportar a longa duração do jogo. O VO2max pode ser classificado como o melhor
indicativo para avaliar essa potencia. Um outro fator determinante para uma melhor aptidão física
e  mudanças  no  perfil  antropométrico  em  adolescentes  é  a  puberdade,  período  que  ocorre
mudanças  nas características  sexuais  secundarias  e  que é  marcado  por  mudanças físicas  e
biológicas. O objetivo da pesquisa foi realizar uma revisão bibliográfica associando o VO2max e
perfil  antropométrico aos  estágios  maturacionais,  proposto  por  Tanner,  de  adolescentes
praticantes de futebol de campo. A busca das referências foi realizada nas seguintes plataformas
eletrônicas:  PubMed,  SCIELO,  Google  Acadêmico.  Analisando  o  VO2max foram  observados
estudos, com adolescentes de oito a dezesseis anos, que relataram aumentos do VO2max em
valores  absolutos  (mL.kg-1.min-1 ) a  medida  que  o  estágio  maturacional  aumentava.  Em
contrapartida, uma análise transversal com adolescentes, todos com 13 anos de idade e com
estágios  maturacionais  diferentes,  não  foram detectados  diferenças  significativas  no  VO2max
absoluto (mL.kg-1.min-1 ) e relativo ( l.min.-1) entre os grupos. Em relação ao perfil antropométrico,
em um estudo observado foram encontradas diferenças significativas comparando jogadoras de
futebol de 12-15 anos quanto ao estágio maturacional,  no entanto o autor não apresentou os
dados,  o  que  limita  a  pesquisa.  Corroborando  os  achados,  uma analise  de 79  adolescentes
verificou diferenças de até 24% entre os jovens com estágios II e IV de Tanner. Estudos concluem
que,  em  meninos  à  medida  que  se  aumenta  o  estagio  maturacional  ocorre  uma  queda  do
percentual de gordura e um aumento da massa magra. Enquanto que para meninas pós-púberes
foram encontrados aumentos nas seguintes medidas: peso,  altura, e adiposidade corporal em
relação  às  pré-púberes.  Pôde-se  concluir  que,  o  estágio  maturacional  pode  influenciar  no
desempenho de jogadores (as) de futebol, aumentando ou diminuindo sua resposta ao exercício,
a partir desta revisão fica condicionado ao profissional de Educação Física, julgar e adequar de
acordo  com o estado  maturacional  da criança e  adolescente,  a  melhor  intensidade,  afim de,
potencializar os resultados.

Palavras-chaves: VO2max, Maturação Sexual, Perfil antropométrico, Futebol, Futebol de
campo.
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O voleibol no trabalho da inclusão de deficientes físicos na educação física
escolar

Temática:  Escola 

João Paulo Araujo Barbosa
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 jpaulo.edfisica@hotmail.com

Resumo

Desde as civilizações mais antigas até o surgimento da sociedade moderna se verifica a
pratica de exclusão de deficientes físicos da civilização. O objetivo do artigo foi realizar
uma revisão bibliográfica, buscando integrar o voleibol adaptado a alunos com e sem
deficiências  no  âmbito  escolar  e  apresentar  um  pouco  mais  sobre  essa  importante
modalidade esportiva e inclusiva. Foi realizada uma revisão bibliográfica nas plataformas:
Google  acadêmico,  Scielo,  portal  revistas  da  UCB  e  Proquest  utilizando  os  termos
“voleibol sentado” “voleibol sentado no âmbito escolar”, “historia do voleibol” e “inclusão”.
Quanto a qualificação do professor foi verificado que, dos 30 professores entrevistados
em escolas do DF, 73,34% teve em alguma de suas turmas alunos com deficiências
físicas, sendo que, 76,67% consideram que os professores do ensino regular não têm
capacitação para atender a crianças com deficiências em turmas inclusivas. Com relação
ao voleibol sentado, pode ser jogado por pessoas com e sem deficiência motora, além do
que é fácil o manejo, no que diz respeito ao local, material, número, habilidade e sexo dos
participantes. O  esporte  cria  no  aluno,  com  necessidades  especiais,  sensações  que
permitem  que  este  possa  encarar  com  mais  vigor  os  desafios  que  a  vida  lhe  traz,
melhorando sua saúde e permitindo sua inclusão na sociedade, onde a escola deveria ser
a principal responsável por fazer esse elo entre aluno e esporte.

Palavras-chave: voleibol, âmbito escolar, inclusão e professor de educação física.
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Título: A necessidade de investimentos para qualificar pessoas e criação de
locais para a prática de esportes e lazer

Temática: Recreação e lazer 
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Resumo

No Brasil os espaços públicos de esportes e lazer, não são comuns, não só por falta de
investimento das prefeituras e do governo de cada estado,  mas também por  falta de
interesse de uma parcela considerável da população, que não se interessa pela prática de
esportes  e  julgam  o  lazer  como  um  tempo  perdido.  Mas  por  que  uma  parcela  da
população  refere-se  ao  lazer  como  tempo  perdido? É comum  ouvirmos  as  pessoas
dizerem “primeiro as obrigações depois o lazer”, desta maneira, pessoas deixam o lazer
de lado por disponibilizar de pouco tempo disponível e neste tempo disponível que têm,
acabam ficando em casa por não ter espaços e eventos públicos de esportes e lazer.
Temos condições de mudar essa cultura, mas de que forma? Promovendo eventos em
espaços públicos. Por exemplo, atividades lúdicas para adultos e crianças, iniciação ao
esporte por meio de jogos e brincadeiras para crianças (iniciação ao esporte não quer
dizer os mais praticados, como futebol, basquete, vôlei e handebol, quer dizer introduzir
esportes pouco praticados como rugby,  tênis,  lançamento de dardo, etc.)  e oficina de
dança para jovens e adultos.  Mas para isso é necessário que haja investimento para
qualificar pessoas nessa área de gestão de esportes e lazer, além investimento para criar
e/ou reparar lugares públicos, essa iniciativa pode mudar a visão de lazer e atrair mais
pessoas para as praticas esportivas e de lazer.

Palavras-Chave: Lazer, Esportes, Cultura.
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Determinação do limiar anaeróbico em corredores de esteira por meio do
glicosímetro portátil.
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Resumo
O  limiar  de  lactato  ou  limiar  anaeróbico  (LAn)  é  utilizado  como  parâmetro  para  a
prescrição da intensidade de treinos aeróbicos. Novos parâmetros para a predição da
resposta  do  lactato  sanguíneo  têm sido  investigados,  como  o  menor  valor  glicêmico
(<Glic) durante o exercício incremental. O presente estudo tem como objetivo analisar a
determinação do LAn, por meio do glicosímetro portátil para a prescrição da intensidade
ideal  de  corrida  em esteira.  Trata-se  de  um estudo  observacional  com delineamento
transversal. Oito indivíduos corredores há mais de 1 ano, 5 dias por semana, com idade
média de 32.87 ± 2.23 anos. Foram utilizados para o estudo, esteiras, glicosímetro portátil
e  frequencímetro.  O  protocolo  utilizado  foi  o  de  lactato  mínimo  (LacMin)  adaptado,
constituindo  de  uma  corrida  de  500  metros  à  máxima  intensidade  e  com  inclinação
variando de 10% a 15%, seguido de uma recuperação passiva de 7 minutos. Após a
recuperação, foi realizado teste progressivo de pelo menos 6 estágios, com duração de 3
minutos  cada  e  acréscimo  de  1  Km/h.  Foram  coletadas  amostras  de  sangue  para
dosagem da glicemia no repouso, após a indução da acidose e ao final de cada estágio. A
frequência  cardíaca  foi  monitorada  em  tempo  integral.  A  velocidade  de  corrida
correspondente  à  menor  concentração  de  glicose  durante  o  teste  incremental  foi
considerada  a  velocidade  de  limiar  anaeróbico  (<GlicLacmin).  Os  valores  médios  de
repouso da glicemia foi de 90.4 ± 2.78 mg/dL e da FC foi de 69 ± 5.82 bpm. O valores
médios no momento do LAn foram: velocidade 12.12 ± 1.12 Km/h, glicemia 76.5 ± 5.6
mg/dL, FC 167 ±11.43 bpm. Nos testes de correlação de Pearsonforam encontrados: r=
0,82; p< 0,05, entre a Máxima fase estável de lactato (MFEL) e o menor valor glicêmico
(<Glic);  r= 0,98; p< 0,05, entre o valor fixo de 4 Mmol.  e o valor da glicemia mínima
(VGM).  Conclui-se que é possível  e  viável  a utilização do glicosímetro portátil  para a
determinação do LAn em corredores.
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Motivação no Judô: Análise de Produção Científica 
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Resumo

A motivação é um dos aspectos psicológicos que desperta muito interesse relacionado ao
contexto esportivo, e uma vez ligado ao  de judô a motivação atinge todos praticantes
desde jovens atletas com um futuro promissor que sonham um dia ser mundialmente
conhecido,  em praticantes admiradores do esporte  que buscam saúde e bem estar e
principalmente em atletas profissionais de alto rendimento que buscam resultados em
competições e reconhecimento do seu trabalho, conclui se  que o judô é um esporte que
não exige  do atleta  somente  esforço físico o  fator  mental  e  motivacional  tem grande
contribuição no resultado do atleta  como um todo. O objetivo da pesquisa apresentada foi
verificar a motivação em atletas de judô por meio de produção cientifica, sendo composta
por 30 artigos científicos sobre motivação em atletas de judô. Os artigos foram retirados
do site de busca Google acadêmico avançado, sendo os resultados apresentados em
formas  de  tabelas  em  um  protocolo  em  anexo,  utilizando  o  qui-quadrado  e  a
porcentagem. No presente estudo verificou-se o tipo de pesquisa mais utilizada sendo a
pesquisa de campo com 70,0% dos artigos pesquisados, que teve maior contribuição do
que a pesquisa bibliográfica com 30,0%. Outra preferência dos autores como material
utilizado para identificar a motivação dos atletas foram em forma de questionários com
56,3%. A avaliação de Ambos os sexos também obteve preferencia com 66,6%, seguido
do gênero masculino com 20,0% e feminino e Não identificado com 6,7%. O mesmo
estudo também verificou a faixa etária dos participantes, com relevância para fase adulta
e idoso com 46,7%, no qual a motivação predominante no judô foi classificada como a
intrínseca  com 42,9%,  seguida  pela  Intrínseca  e  Extrínseca  com 39,7% e  motivação
Extrínseca  com  16,5%.  Conclui-se  então  que  a  motivação  Intrínseca  á  a  motivação
determinante entre os judocas seguida pela motivação Intrínseca e Extrínsecas juntas.
Sugiro ainda que haja mais pesquisas sobre assunto para beneficiar os leitores, atletas
praticantes da modalidade e interessados no esporte, para que haja benefícios mútuos
para todos.
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Resumo
Estudos  evidenciam que  perfis  alélicos  específicos  podem influenciar  o  desempenho atlético.
Neste contexto, a Alfa-Actinina 3 (ACTN3) tem sido associada ao desempenho motor. O presente
estudo tem como objetivo avaliar a associação de variantes alélicas relacionadas ao polimorfismo
R577X (rs=1815739)  do  gene  ACTN3  com o  desempenho  obtido  em uma  bateria  de  testes
motores. Foram avaliados 59 meninos (13,1 ± 1,2 anos; 53,1 ± 8,7 kg; 1,6 ± 0,1 m; 20,5 ± 2,5
kg/m2) do Programa Segundo Tempo de uma escola pública da cidade de Ceilândia-DF. Testes
motores  de  agilidade,  flexibilidade,  corrida  de  20  metros,  cardiorrespiratório  de  9  minutos,
impulsão horizontal, arremesso de medicinebol e abdominal modificado aplicados de acordo com
Gaya & Silva (2007). DNA genômico total foi obtido em amostra de saliva, tendo o sítio polimórfico
do gene sido amplificado por PCR e o fragmento de 342 pares de base (pb) submetido à digestão
pela enzima DdeI. Foi utilizado ANOVA one-way com nível de significância adotado p<0,05. Não
houve diferença entre os genótipos (RR-n=16; RX-n=38; e XX-n=5) para os testes de flexibilidade
e corrida/caminhada de 9/12 minutos.  Nos  testes  de  agilidade  e  de  20 metros,  garotos  com
genótipo RR (7,8 ± 0,5; 3,6 ± 0,3 seg) apresentaram melhor desempenho quando comparados
aos RX (7,9 ± 0,5; 3,8 ± 0,3 seg) e XX (7,9 ± 0,9; 4,0 ± 0,5 seg) respectivamente, sendo que os
RX apresentaram pior desempenho em agilidade que os XX (p<0,05). O desempenho na impulsão
horizontal foi significativamente melhor entre os RR (166,2±19,6cm) quando comparados aos RX
(152,4±18,5cm) e aos XX (150,0±14,5cm), não havendo diferenças entre RX e XX. Para força e
explosão de membros superiores (arremesso de medicinebol) houve diferenças (p<0,05) entre o
genótipo RR (363,0 ± 75,2 cm) e XX (341,0 ± 64,6 cm), e entre RX (361,0 ± 59,0 cm) e XX (341,0
± 64,6 cm). Por último, observou-se no teste de abdominal que os genótipos RR (33,1 ± 8,2 reps)
realizaram maior número de repetições (p<0,05) do que os genótipos XX (29,4±5,3 reps). Não
houve  diferenças  entre  RR  e  RX  para  o  número  de  abdominais.  Conclui-se  então  que  o
desempenho motor de escolares pode sofrer influência do polimorfismo do gene da ACTN3, com
os portadores dos genótipos RR apresentando melhor desempenho motor, exceto flexibilidade e
cardiorrespiratório de 9 minutos. Isso confirma dados de literatura em adultos que demonstram
que o genótipo RR está relacionado à melhores resultados em atividades que dependem de força,
explosão e velocidade.

Palavras-chave: ACTN3, escolares, testes motores, Projeto Segundo Tempo
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Nível de conhecimento do professor de Educação Física na inclusão do aluno
Surdo em sua prática pedagógica.

Temática: Formação Acadêmica e Atuação Profissional 

Valéria dos Santos Pedrosa
William Alves de Oliveira

Tânia Mara Vieira Sampaio
Universidade Católica de Brasília – UCB

Taguatinga, Distrito Federal, Brasil
lela.pedrosa@hotmail.com 

Resumo

Trabalhar as potencialidades do aluno Surdo nas aulas de Educação Física é de suma
importância  para  o  processo  do  desenvolvimento  de  aprendizado  desse  aluno  para
conhecer os aspectos que levam às suas dificuldades de aquisição motora. Antes de se
iniciar qualquer atividade é necessário que o professor identifique e obtenha competência
para  execução  de  seu  trabalho.  O  presente  estudo  tem  como  objetivo  verificar  o
conhecimento e o preparo de professores para lidar com o aluno Surdo e a importância da
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS nas aulas como meio de inclusão em sua prática
pedagógica. A amostra foi composta por 38 (trinta e oito) professores de Educação Física
da  rede  pública  na  Regional  de  Ensino  de  Ceilândia  -  DF,  em  escolas  do  ensino
fundamental e médio. Foi realizada uma análise qualitativa mediante aplicação de um
questionário constituído de 21 (vinte e uma) perguntas fechadas. Dos pesquisados 50%
possuem  graduação;  47,3%  especialização  e  2,7%  possuem  mestrado.  Sobre  a
preparação profissional a amostra foi questionada quanto ao nível de preparação para
ministrar  aulas inclusivas,  apenas 3% disseram ter  excelente preparo,  5% declararam
estar bem preparados e 21% afirmaram estar preparados e 58% relataram estar pouco
preparados, juntamente com 13% que disseram estar completamente despreparados. A
respeito  da  LIBRAS,  11%  disseram  nunca  ter  ouvido  falar  sobre  essa  forma  de
comunicação,  13%  disseram  não  saber,  mas  já  ouviram  falar  e  76%  têm  pouco
conhecimento a respeito. Com os resultados encontrados no presente estudo concluiu-se
que  o  conhecimento  e  preparo  dos  professores  para  atuar  com  o  aluno  Surdo  é
insuficiente,  isso  se  deve  aos  diversos  desafios  que  o  profissional  encontra  em  sua
docência,  como  o  sistema  educacional  defasado,  falta  estrutura  física.  Para  um
desenvolvimento  de  qualidade  da  inclusão  educacional  do  aluno  Surdo  a  formação
profissional  é  um fator  fundamental  para o professor,  não apenas com graduação ou
especialização, mas com formação continuada, atualizações e aperfeiçoamento. 
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O estertor da dança sussa na comunidade Kalunga – GO

Temática: Corpo e Cultura 

Marcos Paulo de Oliveira Santos

Universidade de Brasília – UnB

Brasília, Distrito Federal, Brasil. 

marcospauloeducador@gmail.com

Resumo

A  área  acadêmica  da  Educação  Física  possui  um  forte  vínculo  com  as  ciências
biomédicas, que são pautadas pelo pensamento cartesiano. Destarte, o método científico
empregado e ainda com marcante influência para a análise do objeto “corpo” é aquele em
que  o  todo  se  subdivide  em  várias  partes  e  o  cientista  tenta  controlar  as  variáveis
oriundas desse processo. Todavia, com base na compreensão de Mauss (2003) de fato
social total e, por conseguinte, das técnicas corporais, notadamente, da Antropologia, a
concepção de ser humano na modernidade redimensionou-se e analisa-lo apenas por um
viés biológico/fisiológico tornou-se insuficiente. A partir desse prisma, eclodiram inúmeros
estudos  acerca  do  corpo  no  campo  teórico  das  Ciências  Sociais,  porém,  a  área
acadêmica da Educação Física ficou ainda à margem de tal processo pelo pouco diálogo
estabelecido com as Ciências Sociais (CS) ou pelo atavismo de seus pesquisadores às
hard  sciences.  Com  base  nos  pressupostos  metodológicos  das  Ciências  Sociais,
reconhecendo que há pontos de intersecção entre a Educação Física e as CS, quais
sejam,  os  jogos,  as  brincadeiras,  as  danças,  o  esporte  e,  por  fim,  calcado  por  um
arcabouço teórico construído a partir do pensamento dos autores das duas áreas, esse
estudo  ganha  em  relevância,  porque  é  o  corolário  de  uma  pesquisa  encetada  no
programa de pós-graduação em Educação Física na Universidade de Brasília, que visou
compreender  as  práticas  corporais  em  comunidades  quilombolas.  A  investigação,
qualitativa, teve por delineamento um estudo de caso da dança sussa, na comunidade
Kalunga, situada ao norte de Goiás e, por procedimento de pesquisa, a etnografia. A faina
metodológica,  sob  os  auspícios  do  fazer  antropológico  de  Oliveira  (1998),  deu-se  da
seguinte maneira: (a) análise do estado da arte; (b) trabalho de campo e (c) análise e
interpretação dos dados obtidos. À guisa de conclusão, observou-se o estertor de uma
manifestação  corporal,  ou  seja,  a  dança  sussa  (mantida  pelos  mais  velhos)  e  o
surgimento de outro fenômeno, o forró (trazido pelos mais jovens).  Essa metamorfose
decorre do intercâmbio juvenil com o meio citadino; das influências exógenas no bojo da
comunidade, o que culmina num hibridismo cultural, demarcando o hiato entre a tradição
e o modernidade. 

Palavras-chave: Dança, Kalunga, Quilombo, Cultura. 
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Associação entre índices da adiposidade corporal, pressão arterial e proteína-c-
reativa: um estudo correlacional

Temática: Atividade Física e Saúde 

André Bonadias Gadelha
Ricardo Moreno Lima

Universidade de Brasília
 Brasília, Distrito Federal, Brasil

andrebonadias@gmail.com

Resumo

O  aumento  da  adiposidade  corporal  é  observado  como  uma  alteração  comum  no
processo de envelhecimento. O excesso de Massa Gorda (MG) em indivíduos idosos tem
sido uma preocupação frequente em relação aos fatores de risco cardiovasculares.  A
Pressão Arterial (PA) e a Proteína-C-Reativa (PCR) são indicadores consistentes deste
tipo de risco, porém, sua associação com alguns índices da adiposidade corporal podem
ser melhor investigadas. O presente estudo tem como objetivo verificar a correlação entre
índices de adiposidade corporal, PA e PCR em idosas. A amostra foi composta por 99
voluntárias (67,58±6,55 anos; 65,92±11,58 kg; 42,57±6,29 %Gordura; 27,30±4,20 kg/m2;
136,34±17,50  mmHg  PAS;  77,23±9,21  mmHg  PAD),  as  quais  foram  submetidas  à
avaliação de peso,  estatura,  circunferência de  cintura  (CC),  e  análise da composição
corporal mensurada através de absortometria por raisos-X de dupla energia (DXA). O
Índice  de  Massa  Corporal  (IMC),  a  CC  e  o  percentual  de  gordura  (%G)  foram
considerados como índices de adiposidade corporal. A PA das participantes foi aferida em
situação de repouso por método oscilométrico. Para a análise laboratorial  da PCR, as
voluntárias  foram submetidas à  coleta  sanguínea após  jejum noturno de 12  horas.  A
correlação de Pearson foi  utilizada para verificar  o  relacionamento entre as variáveis,
sendo adotado o nível de significância de p<0,05. O IMC e a CC apresentaram correlação
com todas as variáveis de risco cardiovasculares. Em contraste, o %G não apresentou
correlação significativa com as variáveis supracitadas.

Com base nos resultados observados,  conclui-se  que o  excesso de gordura  corporal
avaliado pelo DXA não apresentou correlação com as variáveis de risco cardiovasculares
de idosas.  Neste  sentido,  mensurações de  baixo  custo  e  fácil  aplicação  (IMC e CC)
apresentaram um maior poder preditivo.

Palavras-chave: Envelhecimento, obesidade, risco cardiovascular.
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Gestão da qualidade nas organizações desportivas, estudo de caso do Clube
Naval de Cascais.

Temática: Gestão e Marketing do Esporte 

Jean Jarrier Medeiros Souto
Universidade Técnica de Lisboa

Cruz Quebrada, Portugal
jeanjarrier@hotmail.com

Resumo

O desenvolvimento da economia e o crescimento do poder aquisitivo de uma parcela da
população  brasileira  abriu  um  cenário  de  grande  competição  no  mercado.  Com  os
grandes eventos desportivos, maior diversificação de produtos e serviços, a concorrência
externa e a maior consciência do consumidor, o setor desportivo precisa estar cada vez
mais  alinhado  com  os  requisitos  da  qualidade.  Ser  economicamente  viável,
ambientalmente  correta  e  socialmente  justa  é a  proposta  para  as  Organizações
Desportivas  se  integrarem  ao  modelo  de  desenvolvimento  sustentável.  Gestão  da
qualidade é um conceito muito utilizado no meio industrial e ganha espaço no segmento
do desporto como uma questão intemporal, parte dos valores do ser humano desde a
família.  Torna-se tema essencial  no ambiente  da gestão do desporto  onde fidelizar  e
conquistar novos mercados é questão crucial para o sucesso das organizações. Conhecer
se  a  busca  pela  excelência  em organizações  desportivas  tem como consequência  a
criação de valor na sua base de ativos (patrocinadores, governo, federações desportivas,
sócios e famílias) é a proposta deste trabalho. A construção de valor da marca através da
gestão da qualidade em seus processos possui como reconhecida ferramenta a norma
internacional de qualidade ISO 9001. Analisar a gestão da qualidade no Clube Naval de
Cascais através da norma brasileira da série ISO (NBR ISO 9001:2008) é o objetivo deste
estudo  de  caso,  saber  qual  a  situação  atual.  O  método  utilizado  foi  de  entrevista
semiestruturada  com  a  representante  da  direção  do  Clube,  seguida  de  visita  às
instalações.  Conclui-se  que  na ausência  de  Sistema  de  Gestão  implementado  ou
certificado, a opção estratégica pela gestão da qualidade no Clube Naval de Cascais é
presente e atraiu novos parceiros comerciais, abriu o mercado global e trouxe importantes
parcerias  com o  governo  local.  Com base  nesta  análise  é  apresentado, em lista  de
verificação da norma, um modelo de Relatório de Auditoria Interna capaz de auxiliar o
processo  de  introdução  do  Sistema  de  Gestão  da  Qualidade  (SGQ)  através  do
autodiagnóstico e da análise da concorrência.

Palavras-chave: Gestão do Desporto, Gestão da Qualidade, Organização Desportiva.
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O profissional de educação física na função de gestor: competências e
qualificações necessárias

Temática: Gestão e Marketing 
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 carol.ethos@gmail.com 

Resumo

Nos tempos atuais muitos profissionais de Educação Física estão assumindo o papel de
coordenadores  em  escolas  de  ensino  médio  e  fundamental,  gerindo  pessoas  e
administrando o ambiente escolar, esses passam a serem gestores, coordenando outros
professores  e  estagiários,  na  tentativa  de  preparar  esses  profissionais,  diferentes
universidades,  faculdades  e  entidades  profissionais  passaram  a  oferecer  de  maneira
significativa a disciplina Administração e Organização Esportiva. Dentro desse contexto o
objetivo desse estudo é avaliar se os profissionais licenciados em Educação Física estão
preparados para exercerem a função de gestor dentro do ambiente escolar, bem como
comparar seu o nível de conhecimento adquirido nas Instituições de Ensino Superior com
o dos profissionais que já atuam na função de coordenadores escolares. Foram avaliados
três graduados em Educação Física que estão atuando como coordenadores nas escolas
de ensino fundamental e médio, bem como 50 profissionais licenciados em Educação
Física pela Universidade Católica de Brasília (UCB), que não exercem função de gestor.
Foi utilizado um questionário avaliativo com 14 perguntas referentes à sua formação e
conhecimentos  na  área  administrativa,  adquiridos  durante  a  licenciatura.  Diante  da
fundamentação teórica encontrada os resultados mostram que o profissional de Educação
Física habilitado para gestão deve ter conhecimento profundo sobre sua área de atuação,
habilidade  de  negociar,  planejamento,  poder  de  decisão,  saber  lidar  com  críticas  e
sugestões internas e externas, ter conhecimento da área legal e jurídica e dominar as
técnicas  de  atendimento,  ainda  mostram que  as  Instituições  de  Ensino  Superior  não
preparam os alunos da licenciatura para exercerem cargos de gestão no âmbito escolar e
que os conhecimentos adquiridos por quem está atuando na área foi através de cursos de
especialização ou por vivências em outras empresas.

Palavras – chave: Profissional de Educação Física, Qualificação, Gestão Escolar.
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Gestão pública no esporte: um estudo exploratório da gestão pública e suas
relações com os programas de governo para o esporte.

Temática: Políticas Públicas 

Rodrigo Rangel de Oliveira
Grupo de Estudos e Pesquisa em Gestão Esportiva (Gepae)

São Paulo, SP, Brasil
rodrigo_rangel76@yahoo.com.br

Resumo
A evolução do mundo moderno tem provocado constantes mudanças nas relações entre estado,
sociedade e esporte. O Estado evoluiu tanto do ponto vista conceitual, quanto em relação às suas
atribuições e particularidades sociais. Neste processo, o Esporte passou por uma grande evolução
conceitual a medida que os governos colocavam interesses estratégicos na condução de políticas
internas e externas. Através de novas diretrizes, o Esporte passou a fazer parte da agenda de
políticas públicas de governo, estabelecendo uma nova forma de relacionamento entre Estado e
Esporte, principalmente por causa das prioridades criadas e a obrigatoriedade de utilização de
recursos  públicos  no  esporte  educacional.  Essa  forma de  relacionamento  passa  pela  gestão
pública, que consiste basicamente em implantar medidas inovadoras, construir uma agenda que
compatibilize  o  ajuste  fiscal  com  políticas  gerenciais  melhorando  a  prestação  dos  serviços
públicos. O foco principal deste estudo é analisar as principais questões apontadas pelo relatório
do Tribunal de Contas da União, em relação a gestão pública e trazer questões para relacioná-las
com a atual  gestão do programa pelo ME. Através de uma revisão da literatura,  este estudo
buscou  explorar  o  ambiente  da  gestão  pública  e  trazê-la  a  luz  do  Esporte,  usando  também
pesquisa documental através dos relatórios do TCU e do Sistema de Monitoramento e Avaliação,
relacionados  ao  programa  Segundo  Tempo.  Foram  encontrados  diversos  problemas  na
implementação do programa que afetam diretamente seu desempenho, como a inobservância de
todos os requisitos do programa por parte dos núcleos participantes;  aprovação de propostas
falhas na observância destes requisitos; monitoramento insuficiente e falta de instrumentos para
identificar e corrigir procedimentos em desacordo com as diretrizes e a aderência dos núcleos ao
programa; baixa confiabilidade e falta de verificação nas informações contidas na base de dados
do programa; indicadores de avaliação de desempenho das ações do programa e a efetividade da
política  pública  insuficientes.  Estes  resultados  mostraram  a  deficiência  da  gestão  pública  na
avaliação  do  programa e  diversas  recomendações  do  TCU.  Este  processo  de  interação  que
impulsiona governos, como o Brasil, a estudarem o fenômeno da interrelação entre democracia e
mercado ,  que está extremamente relacionado à emergência de um novo modelo de atuação
estatal para acompanhar este processo evolutivo. A expansão das estruturas e da diversificação
das ações do Estado moderno traz à luz a importância da gestão pública por resultados, afim de
atingir as necessidades da sociedade.
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Influência do treinamento aeróbico versus treinamento resistido, na autonomia
funcional em idosas

Temática: Atividade Física e Saúde 
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Universidade Católica de Brasília-UCB; UniEVANGÉLICA.

Resumo

A  população  que  está  envelhecendo  exige  a  implementação  de  algumas  ações
preventivas e corretoras, pois, com o processo de envelhecimento, o corpo humano sofre
várias alterações, produzindo dificuldades no desempenho de tarefas. A manutenção da
melhoria desta capacidade é muito importante, pois permite maior independência do idoso
na execução das atividades cotidianas. O objetivo do estudo foi comparar a influência da
atividade  física  -  em  especial  dos  exercícios  aeróbicos  e  resistidos  -  na  autonomia
funcional de idosas. Participaram da pesquisa 40 idosas (entre 60 a 75 anos), moradoras
na cidade de Anápolis-Goiás. Para avaliar a capacidade funcional foi utilizado os testes de
avaliação física da bateria de testes de aptidão funcional para idosos de Rikli e Jones
(1999). Também foi mensurado a massa corporal, altura, circunferência da cintura, quadril
e pressão arterial  pré e pós cada treinamento. Para análise estatística procedeu-se o
teste de Shapiro-Wilk e o teste t pareado. Os resultados apresentaram que as variáveis
como Massa Corporal (kg),  Circunferência da Cintura e Pressão Arterial  apresentaram
alterações  positivas  após  os  treinamentos  resistidos  e  aeróbios.  O  exercício  aeróbio
interferiu  de  forma  mais  significativa  no  IMC  e  na  relação  cintura-quadril  do  que  o
exercício resistido. Dentre as variáveis que compõem a capacidade funcional das idosas,
foram observadas modificações significativas com o exercício aeróbio na melhorara da
agilidade, da capacidade cardiorrespiratória e da flexibilidade. Foi possível concluir que os
treinamentos  aeróbico  e  resistido  proporcionam  grandes  influências  na  capacidade
funcional de idosas.
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Comparação da motricidade humana de homens praticantes de musculação
com homens sedentários 

Temática: Atividade Física e Saúde 
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Resumo

O crescimento elevado da população de idosos no mundo se dá por diversos fatores,
entre  eles,  os  fatores  sociais  e  econômicos.  Porém  o  processo  de  envelhecimento,
atualmente, vem ocorrendo de forma mais acentuada nos países em desenvolvimento.
Este trabalho teve como objetivo avaliar a motricidade humana entre homens praticantes
de  musculação  e  sedentários  da  cidade  de  Nerópolis-GO,  sobretudo  analisar  a
motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e
organização temporal.  Para tanto, foram aplicados testes para avaliar  as motricidades
humanas supracitados, da Escala motora para terceira idade de Francisco Rosa Neto
(2009). Para a pesquisa de campo foram analisados 79 idosos, com idade entre 60 e 75
anos,  sendo  38  indivíduos  praticantes  de  musculação  e  41  sedentários.  A  análise
estatística foi na forma média, desvio padrão, utilizando o teste t e o programa SPSS
versão 17,0. Obtendo os seguintes resultados:  Motricidade fina – musculação (média:
114,47  e  DP:  16,64)  sedentário  (média:  94,83  e  DP:  26,70)/  Motricidade  global  –
musculação (média: 99,79 e DP: 15,11) sedentário (média: 87,37 e DP: 25,59)/ Equilíbrio
–  musculação  (média:  105,16  e  DP:  21,86)  sedentário  (média:  97,76  e  DP:  25,21)/
Esquema corporal – musculação (média: 95,68 e DP: 21,69) sedentário (média: 66,15 e
DP: 18,61)/ Organização espacial – musculação (média: 105,47 e DP: 17,01) sedentário
(média: 92,20 e DP: 17,48)/ Organização temporal – musculação (média: 104,53 e DP:
29,91) sedentário (média: 76,98 e DP: 31,97)/ Aptidão motora geral – musculação (média:
104,13 e DP: 10,71) sedentário (média: 85,98 e DP: 14,31). Conclui-se que somente as
variáveis idade e equilíbrio foram as que não apresentaram diferença estatística entre os
homens. Portanto, os homens que praticam musculação apresentaram sua motricidade
humana melhor que os sedentários, sendo, sua aptidão motora geral classificado como
normal  médio  e  os  sedentários  como  normal  baixo,  ou  seja,  este  com  maior
comprometimento.

Palavras-chave: Idosos, Motricidade humana, Envelhecimento.
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Evento realizado pelo:

GRUPO DE PESQUISA GESTÃO E MARKETING DA EDUCAÇÃO FÍSICA, SAÚDE, ESPORTE E LAZER

Registrado no CNPq e certificado pela UnB

LABORATÓRIO DE PESQUISA SOBRE GESTÃO E MARKETING DO ESPORTE

Universidade de Brasília – UnB – Faculdade de Educação Física – FEF

www.gesporte.net

www.gesporte.blogspot.com.br

gesporte@unb.br

Campus Universitário Darcy Ribeiro – Gleba B – Centro Olímpico – Asa Norte

Brasília - DF – Brasil - CEP: 70919-970 – Fone: 55 61 3107-2553 ― Caixa Postal: 04502

O  Grupo  de  Pesquisa  "Gestão  e  Marketing  da  Educação  Física,  Saúde,  Esporte  e  Lazer  -
GESPORTE” foi criado, registrado no CNPq e certificado pela Universidade de Brasília (UnB) no ano de
2005,  iniciando  trajetória  de  realização  de  estudos,  debates  e  disseminação  de  conhecimento  nessa
importante  área.  Surgiu  por  idealização  e  iniciativa  do  Professor  Doutor  Paulo  Henrique  Azevêdo,  da
Faculdade de Educação Física, da UnB.

Em 2008, com a criação da Escola Internacional de Futebol da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa  –  EIF-CPLP,  o  Grupo  de  Pesquisa  GESPORTE  consolidou  a  interação  ensino-pesquisa-
extensão, que  é  o  elemento  fundamental  de  atuação  das  instituições  de  ensino  superior  para  com a
sociedade. Inúmeros e relevantes eventos têm servido de interface para a oferta de serviços qualificados
para a Educação Física e o Esporte. É criado então, no mesmo espaço da EIF-CPLP, o “Laboratório de
Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE”.

Atualmente, o GESPORTE ocupa lugar de destaque na pesquisa sobre o tema em nosso país e
possui  dois  de  seus  integrantes  como  fundadores  da  Associação  Brasileira  de  Gestão  do  Esporte  –
ABraGEsp, que é a instituição que congrega pesquisadores e profissionais que atuam nessa área no Brasil,
e que realiza interface com as demais associações em todo o mundo.

O grupo realiza estudos e debates acerca do impacto da gestão e do marketing enquanto agentes
essenciais  para  a  qualidade  de  organizações sociais  e  eventos  públicos  e  privados,  temas que  ainda
encontram pouco referencial  na literatura,  essencialmente em nível  nacional.  Pesquisa,  cientificamente,
políticas  públicas  e  privadas  que  refletem  no  ambiente  da  Educação  Física,  Esporte  e  Lazer.
Periodicamente,  o  laboratório,  realiza  palestra  para  promover  a  integração  entre  a  Universidade  e  a
comunidade.
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