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Nota da Presidente do 
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região

Palavra da Presidente

Como Profissional de Educação Física e ocupando a

Presidência  do  CREF7/DF  desde  janeiro  de  2022,  é  com

imenso orgulho que saúdo a toda a comunidade profissional

e acadêmica da Educação Física, ao mesmo tempo em que

apresento  a  presente  edição dos Anais  do  12º  Congresso

Internacional do Conselho Regional de Educação Física da

7ª Região, o ConCREF7.

Consagrado como um dos mais importantes eventos

científicos da área da Educação Física no nosso país, o ConCREF7 é realizado desde

2011, primando pela excelência na qualidade e nas temáticas de interesse da profissão,

trazidas  tanto  pelos  palestrantes  convidados  quanto  pelos  autores  de  trabalhos  de

pesquisa, realizados por toda a comunidade acadêmica da região do Distrito Federal, com

grande  engajamento  das  Instituições de Ensino Superior  em Educação  Física,  o  que

confere ao Congresso o ambiente de efervescência estudantil  que o abrilhanta e o faz

tradicional, há mais de uma década.

Num contexto permeado por profundas mudanças e desafios, decorrentes de uma

pandemia  que  trouxe  a  necessidade  de  soluções  e  práticas  profissionais  inovadoras,

diante dos impactos das medidas de distanciamento social na saúde física e mental das

pessoas,  a  troca de informações e  a  produção de trabalhos voltados para  este  novo

cenário é uma das vertentes de grande destaque contida no evento e nesta publicação

que ora lhes chega às mãos.

Sem perder o foco em questões sempre importantes como a Gestão, o Marketing e

a Educação Física Escolar, o 12º ConCREF7 voltou sua atenção, também, para as novas

tendências, as melhores práticas e as mais atualizadas informações do meio profissional e

científico da Educação Física e dos Desportos, com palestrantes de renome nacional e
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internacional, como já é de praxe, bem como com o melhor da produção acadêmica de

nossa região, por meio dos trabalhos da Etapa Científica, compilados aqui, nos Anais do

12º ConCREF7, contribuindo também para a literatura científica do Brasil.

Por tudo isto e graças à primorosa condução do Congresso, na coordenação do

Laboratório de Gestão do Esporte (GESPORTE), da Universidade de Brasília (UnB), sob a

regência do idealizador do Congresso, Professor Paulo Henrique Azevedo, o registro do

12º ConCREF7, documentado na presente obra, representa uma oportunidade de leitura

indispensável a todos que militam ou que pretendam militar na área da Educação Física, e

que  anseiem  por  enriquecer  os  seus  conhecimentos,  com  a  constante  e  necessária

atualização.

Um grande abraço a todos!

Nicole Azevedo – CREF 000859-G/DF
Presidente – CREF7/DF
Presidente do 12º ConCREF7
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Palavras do Presidente do Comitê Organizador

Doze eventos em doze anos.

Cumprimos sempre aquilo que nos propusemos, que é

oferecer  um  evento  de  qualidade  aos  graduandos  e

profissionais  de  Educação  Física  e  que  aconteça  todo  ano.

Superamos muitos desafios e garantimos o acesso universal,

gratuito,  a  quem  queira  submeter  os  resultados  de  suas

pesquisas  científicas  e  aos  que  desejam  ampliar  seus

conhecimentos.

O Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região – CREF7, Distrito Federal é

o  primeiro  e  único  conselho  de  nossa  área  no  Brasil,  a  oferecer  um evento  técnico-

científico perene a quem tiver interesse e a presidente Nicole Christine de Azevedo Silva

envidou todos os esforços para a continuidade desse relevante projeto.

Aqui  estamos,  em  2022,  comemorando,  também,  a  publicação  dos  anais  do

ConCREF7, que acontece, rigorosamente, desde a primeira edição do evento, em 2011.

Tudo acontece graças à capacidade de uma equipe altamente qualificada para a

realização da etapa técnica e de uma comissão científica composta exclusivamente por

doutores, que valoriza a produção em nossa área.

A  seleção  e  publicidade  em  obra  certificada  com  o  Número  Internacional

Normalizado  para  Publicações  Seriadas  (ISSN)  prestigia  sobremaneira  os  trabalhos

apresentados no evento.

Já começamos a planejar o ConCREF7 de 2023 que, com toda a certeza, virá

sempre melhor.

Até lá.

Paulo Henrique Azevêdo
Registro CREF 00280-G/DF

Idealizador e Presidente do Comitê Organizador Do 12º ConCREF7
Coordenador do GESPORTE/UnB
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Programa do Evento

20 de maio (sexta-feira)

08h00 Sessão de vídeo técnico

08h30 Apresentação do evento e solenidade de abertura

09h00 1ª Sessão Técnica – Palestra de abertura
Palestra – “Gestão das atividades físico-esportivas recreativas”
Prof.ª Ms. Maria Luiza de Souza Dias – Vice-presidente da International Sport and Culture Association/ISCA
Prof.ª Dr.ª Giselle Tavares – Universidade Federal de Uberlândia – UFU

10h20 Intervalo

10h40 2ª Sessão Técnica
Palestra – “Esports e Skate: oportunidades no ambiente da Educação Física”
David Leonardo da Silva de Andrade Teixeira / João Vitor Viana Lisbôa / Mediador – André Boechat

12h00 Intervalo para almoço

14h00 Etapa científica de 12º ConCREF7 – Apresentação de comunicações orais e pôsteres selecionados

20h00 Divulgação das atividades do segundo dia e encerramento do primeiro dia do 12º ConCREF7.

21 de maio (sábado)

08h00 Sessão de vídeo técnico

09h00 3ª Sessão técnica
Palestra – “Modelos de ensino dos esportes na Educação Física Escolar”
Prof. Dr. Sixto González-Víllora – Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) – Espanha

10h20 Intervalo

10h40 4ª Sessão técnica
Palestra – “Esporte, exercício físico e COVID-19”
Prof.ª Dr.ª Daisy Motta Santos – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais (PUCMG) | Prof. Gabriel Rodrigues Serra – Distrito Federal.

12h10 Intervalo para almoço

14h00 5ª Sessão técnica
Palestra – “A moderna gestão do futebol na América do Sul e na Europa”
Prof.ª Luciana Antunes Castro - Confederação Sulamericana de Futebol (CONMEBOL) | Prof. Dr. Jorge Duarte
dos Santos Bravo - Universidade de Évora (UEVORA).

15h20 Intervalo

15h40 6ª Sessão técnica
Palestra – “Exercício e envelhecimento”
Prof. Dr. Samuel da Silva Aguiar – Centro Universitário UDF – PPGEF-UFMT | Prof.ª Dr.ª Marisete Peralta Safons
– Universidade de Brasília – UnB – Distrito Federal.

18h00 Entrega de prêmios
• Prêmio Boas Práticas;
• Prêmios de comunicações orais e pôsteres.

20h00 Encerramento do 12º ConCREF7.
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Sobre as categorias de trabalhos submetidas ao ConCREF

Comunicações orais são

relatórios de trabalhos

concluídos e submetidos de

maneira completa.

Pôsteres são resumos de

pesquisas em andamento ou

concluídas, com, no mínimo,

introdução, referencial teórico

e delineamento da pesquisa já

concretizados.

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE
Centro Olímpico da Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro – Brasília – DF – CEP: 70.919-970 +55 61 3107-2553

Email: gesporte@gesporte.net – Site: www.gesporte.net – Blog: www.gesporte.blogspot.com.br – Facebook: Gesporte
14



Anais da 12º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2022

Premiados na etapa científica do 12º ConCREF7

Comunicações Orais
Avaliação  do  desempenho  físico  e  desempenho  cognitivo  de  atletas  de
futsal feminino
Claudia  Dias  Leite,  Danielle  Garcia  de  Araújo,  Bruna  Lethicia  Jubé
Moraes, Rafael dos Santos Cruz, Isabela Almeida Ramos

Avaliação dos traços de personalidade e do estado de humor de atletas de
ginástica rítmica
Gabriela  Sathler  Gonçalves  de  Vasconcellos,  Claudia  Dias  Leite,
Gislane Ferreira de Melo

Efeitos agudos de uma intervenção com escolares sobre os conhecimentos
declarativos e procedimentais na habilidade de correr.
Mesaque Alamartine da Silva Oliveira, Erick Jerônimo Ferreira, Ivanildo Alves Souza, Bruna Freitas
dos Santos, Fabricio Madureira

Impactos físicos e cognitivos de exergames nas aulas de educação física para crianças com transtorno do
espectro autista: uma breve revisão de literatura
Juliana Macedo Miranda, Rafael dos Santos Cruz, Isabela Almeida Ramos

Séries máximas de exercícios pliométricos potencializam o desempenho subsequente em 100 metros de
pernada do nado Crawl?
Michele  Espíndola,  José  Antonio  Das  Neves,  Cleisson  Barros  Damasceno,  Weberty  Teylon  De
Miranda Sousa, Leonardo Costa Pereira, Renato André Sousa da Silva

Pôsteres
Análise de desempenho de fatores temporais e técnicos em atletas juniores de simples masculina sub-17 ao
nível pan-americano
Loani Landin Istchuk, Cristian de Castro Rodrigues, Thayse da Silva Cruz Salles Almeida, Thiago
Gomes da Silva, Algislayne Fechtner Coenga, Layla Maria Campos Aburachid

Efeito da Idade Relativa em estudantes-atletas de Mato Grosso (Brasil) participantes dos Jogos Escolares
Brasileiros 2021: análise de acordo com o sexo e modalidade esportiva
Carla Danielly dos Santos Nascimento, Samuel da Silva Aguiar, Lucas Savassi Figueiredo, Willian
Bordin da Silva, Vivian de Oliveira, Henrique de Oliveira Castro

Efeitos da ingestão aguda de cafeína sobre a força e a percepção subjetiva de esforço em homens e
mulheres fisicamente ativos
Erivaldo  Machado  Araújo, Leandro  Prado  Gontijo,  Rafael  Xavier  Couto  de  Oliveira,  Henrique  de
Oliveira Castro, Samuel da Silva Aguiar

Produção científica no badminton nas Ciências do Esporte considerando o continente e o ano de publicação
Geovanna  Shannayra  de  Souza  Silva,  Tatiane  Mazzardo,  Algislayne  Fechtner  Coenga, Alexandre
Junior Mendes da Silva, Schelyne Ribas, Layla Maria Campos Aburachid

TOY BOX: a influência de uma caixa de brinquedos em parâmetros físicos e cognitivos de escolares de zona
rural – estudo piloto
Rafael dos Santos Cruz, Raiane Maiara dos S. Pereira, Maria B. C. de Paulo, Juliana Macedo Miranda,
Mariana M. Sousa, Isabela Almeida Ramos

Informação: os premiados foram colocados em ordem alfabética pelo título do trabalho.
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Efeitos agudos de uma intervenção com escolares sobre os conhecimentos 
declarativos e procedimentais na habilidade de correr.

Temática: Escola – Comunicação oral

Mesaque Alamartine da Silva Oliveira – Universidade
Metropolitana de Santos (FEFIS-UNIMES), Santos – SP/Brasil;

Erick Jerônimo Ferreira (e-mail:
prof.erick.jeronimoo@gmail.com); Ivanildo Alves Souza; Bruna
Freitas dos Santos; Fabricio Madureira – Escola Americana de

Santos 

Resumo
Introdução: A corrida é uma modalidade olímpica e potencializadora de saúde, no entanto
em  intervenções  escolares  é  imperioso  modelos  de  avaliação  diagnósticas  para
conhecimentos  declarativos  e  procedimentais  que  permitam  ao  professor  elaborar
estratégias de intervenção mais assertivas as necessidades de cada turma. Objetivos:
Investigar a magnitude do conhecimento declarativo na habilidade de correr em distintas
condições; analisar a proficiência motora na habilidade de corrida de velocidade; comparar
os  desempenhos  procedimentais  e  declarativos  após  intervenção  aguda  sobre  os
mesmos. Referencial  teórico: Entre  as  8  dimensões  do  conhecimento  propostas  pela
BNCC, (2020) na área de linguagens e educação física escolar, três delas são a análise:
associada aos conceitos necessários para entender as características e o funcionamento
das  práticas  corporais  (saber  sobre)  –  conhecimento  declarativo;  a  experimentação:
dimensão  do  conhecimento  que  se  origina  pela  vivência  das  práticas  corporais,  pelo
envolvimento  corporal  na  realização  das  mesmas –  conhecimento  procedimental; e  a
reflexão sobre a ação: conhecimentos originados na observação e na análise das próprias
vivências corporais e daquelas realizadas por outros. Quando em forte interação resultam
em intervenções com maior potencial  de eficácia, no entanto, conseguir  de fato medir
estes fenômenos teóricos é uma ferramenta imprescindível ao profissional engajado em
oferecer  sua  melhor  versão  aos  seus  alunos. Material  e  método: Um questionário  foi
montado com nove perguntas sobre conhecimentos sobre a técnicas de corrida, que foi
aplicado  em 15  alunos  de  dez  a  doze  anos  de  idade,  todos  matriculados  no  ensino
fundamental 2 de uma escola particular de Cubatão. Logo após a prova eles realizaram
duas repetições em velocidade máxima de 20 metros,  para  registrar  a  cinemática  da
corrida  e  detectar  os  principais  erros  através  de  um que  checklist  que  foi  elaborado
especificamente para este trabalho, constituído de 38 itens. Após as coletas iniciais, foram
aplicados  cinco  exercícios  técnicos  de  corrida,  sendo  eles  o  Skip  baixo,  Skip  alto,
Anfersen, Rop baixo, Rop alto, bem como, corridas de acelerações, concomitantemente,
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eram demonstrados as formas mais assertivas de correr, com instruções verbais sobre
detalhes técnicos. Após as atividades práticas e instrucionais, reaplicou-se o questionário
inicial,  para  analisar  os  conhecimentos  procedimentais,  e  em seguida,  os  voluntários
realizaram novamente o teste de 20 metros, para posterior análise qualitativa da mesma
através do instrumento descrito acima. Após a confirmação da normalidade dos dados,
optou-se  pelo  teste  t  de  Student  para  comparação  entre  os  momentos  pré  e  pós
intervenção  e  Pearson  para  detectar  a  magnitude  de  relações  entre  os  tipos  de
conhecimentos.  Resultados:  Detectou-se  influências  estatísticas  significativas  da
intervenção de curto prazo no conhecimento declarativo p=0,001 e procedimental p=0,01.
Discussão e Conclusão: Este trabalho demonstrou a viabilidade de uma intervenção de
curto  prazo  na  habilidade  de  correr  tanto  para  o  conhecimento  declarativo  e
procedimental,  impactando  de  forma  positiva,  três  dimensões  do  conhecimento
incentivadas pela BNCC em EFE que foram a análise, experimentação e reflexão sobre a
ação.
Palavras-chaves:  criança,  corrida,  aprendizagem  motora,  conhecimento  declarativo  e
procedimental

Abstract 
Introduction: Running is an Olympic and health-enhancing modality. However, in school
interventions, diagnostic evaluation models are imperative for declarative and procedural
knowledge that allow the teacher to develop intervention strategies that are more assertive
to  the  needs  of  each  class.  Objectives:  to  investigate  the  magnitude  of  declarative
knowledge on the ability to run in different conditions; to analyze motor proficiency in speed
running skill; to compare procedural and declarative performances after acute intervention
on them. Theoretical framework: Among the 8 dimensions of knowledge proposed by the
BNCC (2020) in the area of languages and school physical education, three of them are
analysis: associated with the concepts necessary to understand the characteristics and
functioning of body practices (knowing about) - declarative knowledge; experimentation:
dimension of knowledge that originates from the experience of bodily practices, through
bodily involvement in carrying them out – procedural knowledge; and reflection on action:
knowledge derived from observation and analysis of one's own bodily experiences and
those carried out by others. When in strong interaction, they result in interventions with
greater  potential  for  effectiveness,  however,  being  able  to  actually  measure  these
theoretical phenomena is an essential tool for professionals engaged in offering their best
version to their students. Methodology: A questionnaire was set up with nine questions
about knowledge in running techniques,  which was applied to 15 students from ten to
twelve years old, all enrolled in elementary school of a private school in Cubatão. Right
after the race, they performed two repetitions at maximum speed of 20 meters, to record
the  kinematics  of  the  race  and  detect  the  main  errors  through  a  checklist  that  was
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developed specifically for this work, consisting of 38 items. After the initial collections, five
technical running exercises were applied, namely Low Skip, High Skip, Anfersen, Low Rop,
High  Rop,  as  well  as  acceleration  races. Concomitantly,  the  most  assertive  forms  of
running  were  demonstrated,  with  verbal  instructions  about  technical  details.  After  the
practical and instructional activities, the initial questionnaire was reapplied to analyze the
procedural  knowledge,  and then the volunteers performed the 20-meter  test  again,  for
subsequent qualitative analysis through the instrument described above. Statistics: After
confirming the normality of the data, the Student's t test was chosen to compare the pre-
and post-intervention moments and Pearson's test to detect the magnitude of relationships
between the types of knowledge. Results: Significant statistical influences of the short-term
intervention on declarative knowledge p=0.001 and procedural  knowledge p=0.01 were
detected. Conclusion: This work demonstrated the feasibility of a short-term intervention in
the ability to run both for declarative and procedural knowledge, positively impacting three
dimensions  of  knowledge  encouraged  by  the  BNCC  in  EFE  which  were  analysis,
experimentation and reflection on action.
Keywords: child, running, motor learning, declarative and procedural knowledge

Efeitos agudos de uma intervenção com escolares sobre os conhecimentos
declarativos e procedimentais na habilidade de correr.

Introdução 

Os potenciais  positivos de níveis  adequados de atividade física na infância são

robustamente documentados na literatura acadêmica (BAR-OR, 1996; ROWLAND, 2008;

ALVES  e  ALVES,  2019)  indicando  os  mesmos,  como  imprescindíveis  para  o

desenvolvimento  saudável  do  organismo  humano  ao  longo  do  seu  processo  de

amadurecimento. No entanto, muitas limitações podem ser apontadas para a ausência da

prática  (KANELLOPOULOU,  et  al. 2021),  entre  elas,  tempo sedentário/tempo de  tela,

hábitos  alimentares  obesogênicos,  estrutura  familiar  na  adoção  de  comportamentos

sedentários e a participação em esportes extracurriculares.

Dentre as diferentes atividades esportivas que facilmente podem ser desenvolvidas

dentro e fora da escola, esta a corrida, que é uma alternativa de modalidade de baixo

custo; grande praticidade, haja vista, a diversidade de provas (velocidade, meio fundo e

fundo; revezamentos e com obstáculos); praticada potencialmente  nas mais diferentes

condições  ambientais;  e  ainda,  é  uma  habilidade  fundamental  para  diferentes
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modalidades  esportivas  como  o  basquetebol,  handebol,  futebol,  etc. (MINEIRO et  al,

2020). 

Tendo em vista as 8 dimensões do conhecimento propostas pela BNCC, (2020) na

área  de  linguagens  e  educação  física  escolar,  que  são:  experimentação,  uso  e

apropriação, fruição, reflexão sobre a ação, construção de valores, análise, compreensão

e  protagonismo  comunitário. Três  deles  que  são  a  análise:  associada  aos  conceitos

necessários para entender as características e o funcionamento das práticas corporais

(saber sobre) – conhecimento declarativo; a experimentação: dimensão do conhecimento

que  se  origina  pela  vivência  das  práticas  corporais,  pelo  envolvimento  corporal  na

realização  das  mesmas  –  conhecimento  procedimental;  e  a  reflexão  sobre  a  ação:

conhecimentos originados na observação e na análise das próprias vivências corporais e

daquelas realizadas por outros. Quando em forte interação resultam em intervenções com

maior potencial de eficácia, no entanto, conseguir de fato medir estes fenômenos teóricos

é uma ferramenta imprescindível ao profissional engajado em oferecer sua melhor versão

aos seus alunos.

Objetivos do estudo

Investigar  a magnitude do conhecimento declarativo na habilidade de correr em

distinções  condições;  Analisar  a  proficiência  motora  na  habilidade  de  corrida  de

velocidade; Comparar os desempenhos declarativos e procedimentais após intervenção

aguda sobre as crianças.

Método

Após a aprovação do comitê de ética da Universidade Metropolitana de Santos –

número  4.305.021  foi  solicitada  a  assinatura  do  termo  de  consentimento  livre  e

esclarecido por parte dos pais e o experimento teve a participação voluntária de 15 alunos

com idades entre dez a treze anos, todos matriculados no ensino fundamental 2 de uma

escola particular de Cubatão. 

Inicialmente  foi  aplicado  um  questionário  constituído  de  nove  perguntas  sobre

conhecimentos  que  envolviam  técnicas  de  corrida,  especificamente  posicionamento  e

coordenação  de  membros,  bem  como,  estratégias  para  a  realização  da  corrida  em
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diferentes condições. Logo após a prova eles realizaram dois tiros de 20 metros, para que

ocorresse o registro da cinemática da corrida e detectando-se assim os principais erros.

Para tanto foi ela elaborado um checklist, constituído de 38 itens que envolviam as ações

de membros e suas coordenações. No terceiro momento da intervenção, foram aplicados

durante trinta minutos, cinco exercícios sobre corrida, Skip baixo, Skip alto, Anfersen, Rop

baixo,  Rop  alto,  bem  como,  corridas  de  acelerações,  concomitantemente,  eram

demonstrados  a  maneira  correta  de  correr,  com  instruções  verbais  sobre  detalhes

técnicos. Na quarta fase do trabalho após as atividades práticas e instrucionais, reaplicou-

se  o  questionário  inicial,  para  analisar  o  impacto  da  intervenção  anterior  sobre  os

conhecimentos procedimentais.

Finalmente, na última etapa do experimento os voluntários realizaram novamente

uma  corrida  de  20  metros,  para  posterior  análise  qualitativa  da  mesma  através  do

instrumento  descrito  acima.  Para  a  análise  dos  dados  depois  de  confirmada  a

normalidade dos mesmos utilizou-se o teste de t de Student para as análises pré e pós

intervenção nas variáveis relacionadas ao conhecimento declarativo (Cd) – questionário e

conhecimento procedimental (Cp) – checklist. As frequências absolutas e relativas foram

usadas para analisar as respostas para cada questão e as respectivas mudanças pós

intervenção. O teste de correlação de Pearson foi usado para investigar as magnitudes de

relação entre Cd e Cp

Resultados e discussão

Na obra de Hattie, (2017) intitulada aprendizagem visível para professores, o autor

reflete com base em mais de 900 metanálises, sobre o impacto de distintas estratégias de

aprendizagem no ensino de crianças e jovens. Em síntese,  o autor desencadeia uma

pergunta  central:  qual  o  real  impacto  dos  professores  na  aquisição  de  saberes,

especificamente, quanto somos entretenimento e/ou eficiência? 

Ainda,  o  profissional  de  Educação Física que atua com a licenciatura,  deve se

atentar de forma aprofundada nos efeitos das suas intervenções principalmente, por ser

característica a variabilidade biológica (JERÔNIMO e MADUREIRA, 2021)

 Os dados serão apresentados inicialmente com base na frequência de respostas
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frente ao questionário que estava centrado em analisar as magnitudes de conhecimento

declarativo  sobre  as  habilidades de correr,  para  tanto  foram elaborados três  quadros,

comparando as condições pré e pós intervenção.

Tabela 1. Tabela 1 Descrição da somatória dos desempenhos totais para o conhecimento declarativo (P_TCd) absolutos e relativos 
(%) nos momentos pré e pós intervenção.

P_TCd_Pré TCd_Pré% P-TCd_Pós TCd_Pós%

Média 5.7 63.7 7.1* 79.3*
DP 1.2 12.9 1.3 15.1

p=0,001

Hegenberg (2002)  propôs que o conhecimento de natureza declarativa,  o saber

que, representa um sistema lógico de raciocínio, geralmente associado a explicação de

natureza científica, foi evidenciado nesta intervenção de curto prazo com a habilidade de

correr,  porém uma  análise  individualizada  dos  desempenhos  pode  resultar  em novas

percepções.

As análises dos dados individuais permitiu  a  detecção de que das 15 crianças

investigadas 11 delas obtiveram melhorias no seu desempenho descritivo, entretanto, as

crianças 6,9, 11 e 14 não sofreram influência da intervenção.

As reflexões desencadeadas por Hattie (2017) ganham vida nesta obra, quando o

profissional  de  fato  imerso  na  tentativa  de  induzir  efeitos  positivos  em  seus  alunos,

observa  que  quase  1/3  dos  aprendizes  não  usufruíram  das  informações  de  forma

adequada.

Um aprofundamento para análise do tipo de erro cometido nas questões foi feito e

são descritos a seguir para cada uma das nove questões que envolviam o instrumento de

análise do conhecimento declarativo:

A questão 1-tratava-se da movimentação dos braços e os resultados indicaram que

53% da amostra haviam acertado a questão, porém pós intervenção houve uma melhora

de 20%. 

Já para a questão 2, relacionada a postura do tronco os dados apresentaram uma

melhora de 40% de acertos com relação a condição pré-intervenção. 

Na  questão  3,  centrada  na  direção  do  olho  indicou  que  100% das  crianças  já

possuíam a informação de excelência mantiveram seu desempenho pós intervenção. A 4ª
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questão centrada no contato com o solo da pisada observou-se uma melhora de 27% do

desempenho  no  pós  intervenção  resultando  em  80%  da  amostra  com  conhecimento

assertivo.

Os resultados para as questões 5 – movimentação de coordenação entre os braços

e pernas mais assertiva? 6 – Em uma corrida curta distância, e em alta velocidade, as

passadas deveriam começar?  E 7  -  o  que deve  ser  feito  em uma desaceleração da

corrida?  As  respostas  resultaram em efeitos  descritivos  positivos,  respectivamente  de

14%, 13% e 26%. 

Finalmente,  com  relação  as  questões  8  “ajustaria  ou  não  a  corrida  para  as

distâncias de 100 metros e 1 km” e 9 “os jogadores de futebol, handebol e basquetebol –

deveriam ter treinos técnicos de corrida? Os resultados sugerem melhora e regressão do

desempenho inicial, respectivamente 7% e – 5%. Indicando que nestas questões ocorreu

o menor efeito da intervenção, por vezes aumentando a incerteza dos respondentes.

Com o detalhamento específico do não alcance total da meta – todos os alunos

melhorarem, bem como, a especificidade do tipo de erro, provoca a necessidade de em

um futuro, investigar mudanças de estratégias que possam ainda, ser mais eficientes.

Após as análises dos dados declarados pelas crianças iniciou-se as comparações

para os dois momentos da coleta de cinemática da corrida. O checklist foi constituído de 9

erros, a somatória dos seus erros.

Tabela 2. Resultados estatísticos absolutos e relativos (%) da somatória dos pontos totais do conhecimento procedimental (P_TCp) 
para a quantidade de erros das crianças para a análise da cinemática da corrida de 20 metros

P_TCd_Pré TCd_Pré% P-TCd_Pós TCd_Pós%

Média 3.5 58.9* 3.9* 64.4*
DP 0.3 10.7 0.5 8.6

p=0,019
As análises individuais permitem afirmar que em 5 das 15 crianças identificou-se

modificação  positiva  no  comportamento  da  habilidade  de  correr,  apesar  de  a  análise

matemática inferir a melhora do desempenho médio, deve-se salientar que isto ocorreu

apenas em 1/3 dos avaliados ficando os demais estabilizados na condição anterior.

Mas uma vez se faz necessária a provocação de Hattie (2017) sobre o que de fato é

apreendido? As soluções para esta provocação parecem estar parcialmente na história
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evolutiva da nossa espécie, e a interpretação de Pinker (2018) sobre o iluminismo, ressalta

as bases que têm conduzido o ser humano a níveis superiores de ações, que são: razão,

ciência,  humanismo  e  progresso.  Desta  forma,  será  com  base  na  lógica,  que

construiremos designes de pesquisas que colocam nossos saberes a prova, muito além

da  nossa  autopercepção.  E  são  os  resultados  deste  processo  que  permitem  a

humanidade (o professor) progredir a níveis superiores de complexidade (estratégias e

recursos)  gerando intervenções mais  seguras e  eficazes aos pequeninos que cruzam

nossos caminhos nas quadras da vida.

Tendo em vista as melhoras estatisticamente significativas para as duas variáveis

estudadas,  fez-se  necessária  a  seguinte  pergunta: -  Será  que  aquelas  crianças  que

aproveitaram melhor o conhecimento declarativo, foram as que também resultaram em um

melhor conhecimento procedimental, como propunha Anderson (1995)?

Tabela  3.  Magnitude  de  correlação  entre  as  variáveis  de  desempenho  total  para  o  conhecimento  declarativo  (P_TCd)  e
procedimental (P_TCp) para as condições pré e pós intervenção

Variable P_TCd_Pré P-TCd_Pós P_TCp_Pré

2.P-TCd_Pós r 0.613 * — 

p 0.015 —

3.P_TCp_Pré r -0.109 -0.241 — 

p 0.700 0.386 — 

4.P_TCp_Pós r -0.531* -0.537* 0.663 *

p 0.042 0.039 0.007

Os dados indicaram que as crianças com melhor conhecimento declarativo pré,

também  foram  melhores  no  pós  intervenção  (r=0,6;  p=0,01)  e  os  desempenhos

declarativos apresentaram correlação inversa com os procedimentais (r= -0,5; p=0,03), isto

é,  quanto  mais  sabiam  sobre  o  correr,  menos  erros  cometiam  no  checklist,  o  que

confirmou a hipótese de Anderson. 

Finalmente, os resultados deste experimento podem contribuir futuramente com os

achados de Kanellopoulou, et al. (2021) onde os autores detectaram que o aumento da

participação em esportes  extracurriculares  –  como a  corrida,  foram associados a  um
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padrão  alimentar  mais  saudável,  resultando  em  mais  escolhas  alimentares  “não

obesogênicas”,  concomitante,  a  diminuição  do  tempo assistindo  TV,  envolvimento  com

jogos de computador/eletrônicos e outros dispositivos de tela.

Conclusão

Este  trabalho  demonstrou  a  viabilidade  de  uma  intervenção  de  curto  prazo  na

habilidade de correr tanto para o conhecimento declarativo e procedimental, impactando

de forma positiva, três dimensões do conhecimento incentivadas pela BNCC em EFE que

foram a análise, experimentação e reflexão sobre a ação.
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Avaliação do desempenho cognitivo e físico de atletas de futsal feminino
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Resumo
Tão relevante quanto aspectos físicos, fisiológicos, técnicos e táticos, o desenvolvimento
de aspectos cognitivos é fundamental para que o atleta alcance o melhor desempenho
esportivo. Compreender o papel das funções executivas no contexto esportivo pode ser de
grande  valia  para  o  desenvolvimento  do  atleta. O futsal  é  uma modalidade  esportiva
aberta que exige maior inibição e flexibilidade cognitiva para o ajuste de movimentos em
resposta às mudanças no ambiente, além disso, depende de um bom desenvolvimento
anaeróbico  e  aeróbico,  capacidades  motoras  que  conseguem  influenciar  o
desenvolvimento  das  funções  executivas  de  forma direta  e  indireta. Nesse  sentido,  o
presente estudo teve por objetivo avaliar o desempenho cognitivo e físico de atletas de
futsal feminino, e comparar os resultados entre as categorias sub-20 e adulto. Participaram
do estudo 21 atletas do futsal feminino, agrupadas de acordo com a categoria: Sub-20
(n=11; 17,91 ± 1,14 anos; 55,05 ± 7,33 kg; 15,71 ± 5,25 %Gordura), e Adulta (n=10; 23,20 ±
4,69 anos; 60,81 ± 5,44 kg; 22,02 ± 4,89 %Gordura). As coletas de dados incluíram:
avaliação antropométrica e da composição corporal, testes cognitivos (controle inibitório –
Tarefa de Flanker; flexibilidade cognitiva – Teste de Trilhas A e B, TMT),  avaliação da
potência aeróbia (Yo-Yo test) e da potência anaeróbia (Running-Based Anaerobic Sprint
Test - RAST). As análises conduzidas no programa estatístico JASP 0.14.1 revelaram que
não houve diferença significativa entre o desempenho cognitivo na tarefa Flanker e teste
de trilhas (p>0,05), nem no desempenho físico, capacidade aeróbia e potência anaeróbia
(p>0,05) entre as categorias sub-20 e adulto. O teste t pareado, utilizado para avaliar o
desempenho  geral  da  equipe,  demonstrou  que  na  tarefa  de  Flanker  havia  diferença
significativa  (p=0,0006)  entre  o  tempo de  reação da tarefa  congruente  que  foi  menor
comparado  a  tarefa  incongruente.  No  teste  de  trilhas  as  atletas  apresentaram  um
desempenho significativamente (p<0,001) melhor no tempo de execução do TMT-A (etapa
mais fácil) quando comparado ao TMT-B (etapa mais difícil). Em relação ao VO2máx a
média da equipe foi de 42,21 ± 1,25 ml.kg.min-1. Com base na capacidade aeróbica, a
maioria  das  atletas  obteve classificação  média  (50%). As  atletas  apresentaram índice
fadiga de 5,76 ± 2,69%. As variáveis de desempenho cognitivo e desempenho físico não
se correlacionaram significativamente (p>0,05). Conclui-se que em relação ao controle

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE
Centro Olímpico da Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro – Brasília – DF – CEP: 70.919-970 +55 61 3107-2553

Email: gesporte@gesporte.net – Site: www.gesporte.net – Blog: www.gesporte.blogspot.com.br – Facebook: Gesporte
26



Anais da 12º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2022

inibitório,  flexibilidade  cognitiva,  capacidade  aeróbia  e  potência  anaeróbia,  não  existe
diferença significativa entre as atletas de futsal das categorias sub-20 e adulto.
Palavras-Chave: Esportes; Controle inibitório; Desempenho físico; Atletas.

Abstract
As relevant as physical, physiological, technical, and tactical aspects, the development of
cognitive aspects is essential for the athlete to achieve better sports performance. The role
of executive functions in the sports context can be of great tool to athletes’ development.
Futsal is an open-skill sport that requires greater inhibition and cognitive flexibility for the
movement’s adjustment in response to environmental changes, in addition, it depends on
great  anaerobic  and  aerobic  fitness,  motor  skills  can  influence  the  development  of
executive functions in different ways. By the way, this study aimed to evaluate the cognitive
and physical performance of female futsal athletes and to compare the results between the
under-20, and adult categories. Twenty-one female futsal athletes participated in the study
grouped according to category: Under-20 (n=11; 17,91 ± 1,14 years; 55,05 ± 7,33 kg; 15,71
± 5,25% Body Fat), and Adult (n=10; 23,20 ± 4,69 years; 60,81 ± 5,44 kg; 22,02 ± 4,89%
Body Fat). Data collection included: anthropometric and body composition assessment,
cognitive tests (inhibitory control - Flanker Task; cognitive flexibility - Trail Making Test A
and B Test, TMT), aerobic power assessment (Yo-Yo test), and anaerobic power (Running-
Based Anaerobic Sprint Test - RAST). The analyzes carried out in the JASP 0.14.1, which
revealed that there was no significant difference between the cognitive performance in the
Flanker task and the trail making test (p>0.05), nor in the physical performance, aerobic
capacity, and anaerobic power (p>0, 05) between the under-20 and adult categories. The
paired t-test,  used to  assess the overall  performance of  the team, showed that  in  the
Flanker task there was a significant difference (p=0.0006) between the reaction time of the
congruent task, which was shorter compared to the incongruent task. In the TMT test, the
athletes performed significantly (p<0.001) better in the TMT-A (easier) when compared to
TMT-B (hardest). Related to VO2max, the team average was 42.21 ± 1.25 ml.kg.min-1.
Based on aerobic capacity, most athletes scored average (50%). The athletes had a fatigue
index of 5.76 ± 2.69%. Cognitive performance and physical performance variables were not
significantly  correlated  (p>0.05).  It  is  concluded  that  in  relation  to  inhibitory  control,
cognitive flexibility, aerobic and anaerobic performance, there is no significant difference
between futsal athletes in the under-20 and adult categories.
Keywords: Sports; Inhibitory Control; Physical Performance; Athletes.
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Avaliação do desempenho cognitivo e físico de atletas de futsal feminino

Introdução

Estudos têm demonstrado que para além dos aspectos físicos, fisiológicos, técnicos

e táticos,  o  desenvolvimento  de aspectos  cognitivos  é  fundamental  para  que o  atleta

alcance o melhor desempenho esportivo (Voss et al., 2010). Posto isso, compreender a

importância das funções executivas no contexto esportivo pode ser de grande valia para o

desenvolvimento do atleta.

 As  Funções  Executivas  (FE’s)  se  referem  ao  conjunto  de  capacidades  que

possibilitam  ao  indivíduo  engajar-se  de  uma  maneira  independente  e  organizada  em

comportamentos que são orientados para objetivos específicos (Gazzaniga et al., 2018).

As FE’s incluem planejamento, flexibilidade cognitiva, pensamento abstrato, aquisição de

regras,  iniciar  ações  apropriadas  e  inibir  ações  inadequadas,  bem  como  selecionar

informações sensoriais relevantes (Di Russo et al., 2010). As FE’s centrais são divididas

em  controle  inibitório,  memória  de  trabalho  e  flexibilidade  cognitiva  (Diamond,  2013).

Essas  funções  centrais  combinadas  permitem  o  planejamento,  o  comportamento

direcionado a objetivos, o raciocínio, a tomada de decisão e a resolução de problemas que

são indispensáveis para o atleta e para o desempenho esportivo em diversas modalidades

(Krenn et al., 2018). 

O  controle  inibitório  assegura  o  controle  da  atenção,  pensamentos,  emoções,

comportamentos e a supressão das tendências cognitivas e comportamentais causadas

por distrações internas ou externas, enquanto a flexibilidade cognitiva caracteriza-se pela

capacidade do atleta de adaptar as respostas comportamentais às mudanças do ambiente

(Diamond, 2013; Koch, Krenn, 2021). Estudos demonstram que, na tarefa de inibição, os

atletas  em  esportes  de  habilidades  abertas  (aqueles  em  que  os  jogadores  devem

necessariamente reagir a partir de mudanças dinâmicas, ambiente externo imprevisível,

como basquete, tênis, futsal, etc.) apresentam melhores desempenhos cognitivos do que

atletas de esportes de habilidades fechadas (aqueles em que o ambiente esportivo é

relativamente  consistente,  previsível  e  com  ritmo  próprio,  como  corrida,  natação)

(Jacobson, Mattheus, 2014; Di Russo et al., 2010). Além disso, as vivências esportivas do
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atleta na infância e na adolescência,  bem como o tempo de experiência do atleta na

modalidade podem contribuir para o desempenho cognitivo superior ao comparar atletas

experientes com atletas novatos (Elferink-Gemser et al., 2018; Koch, Krenn, 2021).

Objetivos do estudo

Avaliar o desempenho cognitivo e físico de atletas de futsal feminino, e comparar os

resultados entre as categorias sub-20 e adulto.

Referencial teórico de literatura

O futsal feminino é uma modalidade coletiva praticado em mais de 55 países, com

mais de 30 milhões de praticantes no mundo, e 12 milhões somente no Brasil. Disputado

nos naipes masculino e feminino, no ano de 2017, registrou-se 59 competições estaduais

no naipe feminino (Gresta,  2018),  um indicador  do crescimento do futsal  feminino em

âmbito nacional. 

O futsal é uma modalidade que exige uma alta habilidade motora acompanhada de

um bom desenvolvimento anaeróbico (caracterizado pelos sprints e agilidade) e potência

aeróbica (responsável por induzir recuperações mais rápidas da proteína C reativa - PCr)

que discriminam diferentes níveis de jogadores (Naser et al., 2017). Além disso, a aptidão

cardiorrespiratória pode influenciar o desenvolvimento das funções executivas de forma

direta e indireta, visto que promovem maior circulação de hormônios como BDNF, IGF-1 e

VEGF  (Merege  Filho  et  al.,  2014),  e  as  habilidades  motoras  podem  atuar  no

desenvolvimento das vias neurais devido a inter-relação do córtex pré-frontal e cerebelo

(Diamond, 2013). 

Esportes de habilidades abertas como o Futsal tendem a exigir uma maior inibição

e flexibilidade cognitiva do que esportes de habilidades fechadas, uma vez que a atleta

necessita ajustar seus movimentos em resposta as constantes mudanças que ocorrem no

ambiente, seja por parte da sua equipe ou do adversário (Ludyga et al., 2022; Williams et

al., 2020). Wang e colaboradores (2013) corroboram estes achados, uma vez que atletas

de  elite  praticantes  de  tênis  tiveram melhor  desempenho  nas  tarefas  de  inibição  em

comparação com nadadores. Estas conclusões são reforçadas pelo estudo de Koch e

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE
Centro Olímpico da Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro – Brasília – DF – CEP: 70.919-970 +55 61 3107-2553

Email: gesporte@gesporte.net – Site: www.gesporte.net – Blog: www.gesporte.blogspot.com.br – Facebook: Gesporte
29



Anais da 12º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2022

Krenn (2021) que demonstraram que atletas de elite de esportes de habilidades abertas

apresentaram melhor  desempenho nas tarefas  de memória  de  trabalho e  flexibilidade

cognitiva quando comparados a atletas de elite em esportes de habilidades fechadas.

Materiais e métodos

Tipo de Pesquisa 

O  presente  estudo  caracteriza-se  como  transversal  do  tipo  descritivo  com

abordagem  quantitativa  sobre  o  desempenho  cognitivo  e  físico  de  atletas  do  futsal

feminino.

Amostra

Foi selecionada uma amostra por conveniência, composta por 21 atletas do futsal

feminino, agrupadas de acordo com a categoria: Sub-20 (n=11; 17,91 ± 1,14 anos; 55,05 ±

7,33 kg; 15,71 ± 5,25 %Gordura; 6,55 ± 3,11 anos de prática), e Adulta (n=10; 23,20 ± 4,69

anos; 60,81 ± 5,44 kg; 22,02 ± 4,89 %Gordura; 12,80 ± 3,85 anos de prática). Durante a

temporada  as  atletas  participam  de  campeonatos  regionais  e  nacionais.  Todas

concordaram em participar voluntariamente da pesquisa que foi aprovada pelo Comitê de

Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Brasília, parecer no 4.823.942.

Instrumentos

Para mensurar a atenção e o controle inibitório foi  utilizada a tarefa de Flanker

(Eriksen, Eriksen, 1974), configurada no software E-Prime 3.0, e exibida em uma tela de

computador  de  14  polegadas.  Foi  programado  um  bloco  de  familiarização  com  20

estímulos,  e  dois  blocos  experimentais  cada  um  com  60  estímulos.  Cada  estímulo

consistia  em  cinco  peixes  amarelos  apresentados  em  um  fundo  azul  (Figura  1),  em

combinações congruentes (<<<<< ou >>>>>) e combinações incongruentes (<<><< ou

>><>>). A atleta deveria observar a posição do peixe central  para responder a tarefa,

indicando para qual lado o peixe estava pressionando os botões laterais correspondentes

ao lado direito e esquerdo no dispositivo Chronos. Entre os blocos experimentais a atleta

descansou por 60 segundos. Foram mensurados o tempo de reação (ms) e a acurácia (%
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de acertos).

Figura 1: (A, B) Combinações Congruentes; (C, D) Combinações incongruentes do

Teste Modificado de Flanker

Fonte: Walk et al., 2017

O  Trail Making Test (TMT) foi aplicado para avaliar a flexibilidade cognitiva. Para

execução  da  tarefa  era  necessário  conectar  em  ordem  crescente  os  25  círculos

distribuídos  aleatoriamente  em uma folha  de  papel  com precisão  e  no  menor  tempo

possível. O TMT-A era composto por números de (1-25), enquanto o TMT-B era composto

de números (1-13) e letras (A-L) que precisavam ser ordenados alternadamente (1-A-2-

B...) (Tombaugh, 2004). 

Para  avaliar  a  Potência  Anaeróbia  das  atletas  utilizou-se  o  Running-Based

Anaerobic Sprint Test (RAST), o qual consistia em 6 corridas repetidas em velocidade

(sprint) no menor tempo possível na distância pré-determinada de 35m, com intervalos de

recuperação de 10 segundos entre as corridas (Santos et al.,  2009). Para mensurar o

desempenho durante as corridas, foram utilizadas duas fotocélulas capazes de detectar o

tempo de deslocamento das atletas a cada 35 metros. As variáveis resultantes do RAST

foram - potência pico (PP), potência média (PM) e o índice de fadiga (IF). 

O  teste  de  recuperação  intermitente  (Yo-Yo  IR1)  foi  utilizado  para  avaliar  a

capacidade  em realizar  exercícios  de  alta  intensidade  (Bangsbo  et  al.,  2008),  o  qual

mensurou a aptidão cardiorrespiratória das atletas, possibilitando assim, obter os valores

do consumo máximo de oxigênio (VO2máx). O teste consistia em corridas de “ida e volta”,
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em uma  distância  de  20m,  com velocidade  inicial  de  10Km/h  cujo  seu  aumento  era

gradual, com 10 segundos de recuperação para cada 40m percorridos entre os níveis dos

respectivos estágios. O teste foi  interrompido quando as participantes não alcançaram

duas vezes a linha de ida e/ou volta a tempo (avaliação objetiva), ou quando elas se

sentiram  incapazes  de  completar  o  estágio  correspondente  (avaliação  subjetiva).  A

execução do teste foi transmitida por meio de áudio.

Procedimentos

As coletas de dados aconteceram em três encontros, todas no turno vespertino. As

avaliações  antropométrica  e  cognitiva  foram  conduzidas  na  Universidade  Católica  de

Brasília, e os testes de desempenho físico foram realizados no centro de treinamento (CT)

da equipe. 

No primeiro encontro foram obtidos os dados antropométricos massa corporal (kg),

estatura (cm) e % de gordura (DEXA). Os testes cognitivos foram realizados em uma sala

silenciosa.  Inicialmente  as  atletas  foram  posicionadas  em  frente  ao  monitor  do

computador,  aproximadamente  52  cm  da  tela.  As  instruções  apareceram  na  tela  do

computador e foram verbalizadas pela pesquisadora para garantir a compreensão do teste

por parte da atleta. Após as orientações foi conduzida uma familiarização composta por 20

estímulos. Todas foram orientadas a responder o teste o mais rápido e correto possível.

Em seguida realizaram o teste de trilhas (TMT). Os testes RAST e Yo-Yo foram realizados

no segundo e no terceiro encontros respectivamente, na quadra de futsal do ginásio do

CT. O  RAST foi realizado individualmente, enquanto o  Yo-Yo foi realizado com todas as

atletas de forma simultânea. 

Análise estatística

As  análises  estatísticas  foram conduzidas  no  programa estatístico  JASP 0.14.1

para macOS. A normalidade dos dados foi verificada pelo teste Shapiro-Wilk e igualdade

de variâncias pelo teste de Levene. Os dados descritivos foram apresentados em média,

desvio padrão e porcentagem. O teste t para amostras independentes foi utilizado para

comparar o tempo e a acurácia no TMT-A e TMT-B, no VO2máx e índice de fadiga, enquanto
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o  teste  de  Welch para  comparar  o  tempo  de  reação  e  a  acurácia  nos  estímulos

congruentes  e  incongruentes  entre  os  grupos.  Para  correlacionar  as  variáveis  de

desempenho cognitivo e físico utilizou-se a correlação de Pearson. O nível de significância

adotado em todas as análises foi p < 0,05. 

Resultados

Observou-se que não houve diferença significativa entre o desempenho cognitivo

na tarefa Flanker e teste de trilhas (p>0,05), nem no desempenho físico na capacidade

aeróbia e potência anaeróbia (p>0,05) entre as categorias sub-20 e adulto (tabela 1). 

Diante disso, análises adicionais foram realizadas para avaliar o desempenho geral

da equipe nos testes cognitivos. O teste t pareado demonstrou que na tarefa de Flanker

havia diferença significativa [t(20) = -3,08; p=0,0006; d=0,67] entre o tempo de reação da

tarefa congruente (156,96 ± 18,80 ms) que foi menor comparado a tarefa incongruente

(163,55  ± 22,03  ms). Já  no teste  de  trilhas  [t(20)  =  -7,57; p<0,001; d=1,65]as  atletas

apresentaram um desempenho significativamente melhor no TMT-A (22,15 ± 6,61 seg)

quando comparado com TMT-B (50,76 ± 18,02 seg).

Tabela 1: Descrição do desempenho cognitivo e físico das atletas de futsal feminino por categoria.
Sub-20 (n=11) Adulto (n=10) Valor t Valor p Hedges’s

Tarefa de Flanker
Tempo de reação (ms)
Estímulos congruentes 157,93 ± 24,44 155,90 ± 10,93 0,25 0,81 0,11
Estímulos incongruentes 162,59 ± 26,37 164,62 ± 17,40 -0,21 0,84 0,09
Interferência 4,65 ± 8,61 8,72 ± 11,02 -0,94 0,36 0,41

Acurácia (acertos)
Estímulos congruentes 0,98 ± 0,01 0,97 ± 0,02 1,68 0,12 0,75
Estímulos Incongruentes 0,98 ± 0,02 0,98 ± 0,04 -0,32 0,75 0,14

Teste de trilhas
Tempo de execução (seg)
TMT-A 21,95 ± 7,58 22,36 ± 5,76 -0,14 0,89 0,06
TMT-B 48,38± 20,43 53,37 ± 15,60 -0,63 0,54 0,26
TMT (B-A) 26,43 ± 19,36 31,09 ± 15,44 -0,60 0,56 0,25

Acurácia (erros)
TMT-A 0,36 ± 0,92 0,00 ± 0,00 - - -
TMT-B 2,64 ± 5,90 3,20 ± 5,01 -0,24 0,82 0,10

Desempenho físico
VO2máx (ml.kg.min-1) 42,18 ± 1,45 42,24 ± 1,16 -0,10 0,92 0,05
Índice de fadiga (%) 5,03 ± 2,33 6,59 ± 3,06 -1,21 0,24 0,57
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Em relação ao VO2máx a média da equipe foi  de 42,21 ± 1,25 ml.kg.min-1). Com

base na capacidade aeróbica, as atletas foram classificadas em abaixo da média (45%),

na média (50%) e boa (5%). As atletas apresentaram índice fadiga de 5,76 ± 2,69%,

sendo classificadas em fraco (5,5%), aceitável (5,5%), bom (21%) e excelente (68%). 

As variáveis de desempenho cognitivo e desempenho físico não se correlacionaram

significativamente (p > 0,05). 

Discussão

O presente estudo avaliou o desempenho cognitivo e físico de atletas do futsal

feminino  e  comparou  entre  as  categorias  sub-20  e  adulto,  demonstrando  que  as

categorias não diferem entre si  em relação a controle  inibitório,  flexibilidade cognitiva,

capacidade aeróbia e potência anaeróbia. É importante ressaltar que as atletas das duas

categorias  praticam  a  modalidade  desde  a  adolescência  e  possuem  experiência  em

campeonatos a nível nacional. 

As  funções  executivas  geralmente  são  avaliadas  isoladamente. Posto  isso,  em

relação  ao  desempenho  cognitivo  não  se  observou  diferença  significativa  entre  as

categorias. Esses resultados corroboram com os achados de Elferink-Gemser et al. (2018)

que avaliaram o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva e a memória de trabalho de

atletas de elite e sub-elite do tênis de mesa, e demonstraram que as duas categorias

apresentaram desempenho acima da média nas funções cognitivas de nível superior, sem

diferença significativa  entre as  categorias. Entretanto,  outros  estudos demonstram que

atletas  mais  experientes  tendem  a  apresentar  melhor  desempenho  cognitivo  do  que

atletas novatos, como visto em Vestberg et al. (2012) que atletas de futebol da primeira

divisão apresentaram melhor flexibilidade cognitiva do que atletas de divisões inferiores, e

no estudo de Huijgen et al. (2015) em que atletas de elite do futebol obtiveram melhores

desempenhos que atletas de sub-elite.

A dinâmica do jogo de futsal,  bem como as ações realizadas dentro de quadra

exigem das atletas uma elevada potência anaeróbia para realizar os sprints, acelerações e

os gestos esportivos específicos. Alvares et al., (2017) avaliaram a potência anaeróbia e o

índice de fadiga por meio do RAST, de 17 jogadoras de futsal  e identificaram que as
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atletas não obtiveram valores aceitáveis de acordo com a literatura. No presente estudo

somente  5,5%  das  atletas  foram  classificadas  como  IF  fraco. Em  outro  estudo  com

jogadoras de futsal, Hoffmann et al. (2021) avaliaram 19 atletas que obtiveram média de

percentual de gordura de 25,2 ± 2,9 %, VO2máx de 45,4 ± 6,03 ml.kg.min-1 e potência

anaeróbia máxima de 546,90 ± 66,9 watts,  sendo que quanto maior o % de gordura,

menor  o  desempenho  aeróbio  e  maior  a  potência  anaeróbia. Segundo  Glänzel  et  al.

(2020) os movimentos técnicos das modalidades futebol e futsal são semelhantes, apesar

das diferenças do espaço e da dinâmica do jogo. Comparando homens atletas das duas

modalidades os autores não encontraram diferença significativa no VO2máx avaliado na

pré-temporada. Uma limitação do estudo é a quantidade de atletas avaliadas em cada

categoria,  o  que  não  possibilita  a  generalização  dos  resultados.  Além  disso,  todas

pertenciam a mesma equipe. Sugere-se que estudos futuros avaliem uma quantidade

maior de atletas, categorias mais novas e envolvam mais equipes. 

Conclusão

Conclui-se que em relação ao controle inibitório, flexibilidade cognitiva, capacidade

aeróbia e potência anaeróbia, não existe diferença significativa entre as atletas de futsal

das  categorias  sub-20  e  adulto.  Resultados  esses  que  podem  ser  decorrentes  da

experiência das atletas na modalidade e da rotina de treinamentos para o alto rendimento. 
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Avaliação dos traços de personalidade e do estado de humor de atletas de 
ginástica rítmica
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Resumo
A Ginástica Rítmica, é um campo da ginástica, que engloba combinações coreográficas,
manejos de aparelhos e dificuldades corporais utilizando força, flexibilidade,  impulso e
agilidade,  exigindo  um alto  nível  de  precisão  e  assertividade. Estudos  que  avaliaram
atletas por meio do Big Five, encontraram diferentes resultados, por exemplo, comparação
entre  atletas  e  não  atletas  e  comparação  entre  jogadores  de  diversos  esportes. Na
Ginástica foram encontrados mais trabalhos internacionais do que nacionais avaliando
personalidade.  Diante  disso,  o  trabalho  teve  como  objetivo  comparar  os  traços  de
personalidade  e  o  estado  de  humor  pré-competitivo  em  atletas  de  ginástica  rítmica
durante a participação em uma competição nacional,  bem como correlacionar os dois
constructos. Para tanto foram recrutadas 26 atletas de quatro categorias divididas em 2
grupos, sendo o grupo 1 Pré-Infantil e Infantil e grupo 2 Juvenil e Adulto, que competem
pelo  Sesi  Taguatinga-DF. Estas  tinham mais  de  um ano  de  treino  e  todas  já  haviam
participado de competição a nível regional e treinavam 5 vezes por semana durante, no
mínimo, 1h. Os pais e as próprias atletas assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido e o Termo de Assentimento respectivamente. Para avaliação dos traços de
personalidade foi utilizado o Big Five, Hutz 1995, que avalia cinco fatores da personalidade
(Socialização,  Extroversão,  Realização,  Abertura  e  Neuroticismo)  e  para  avaliação  do
Estado  de  Humor  foi  aplicada  a  Escala  de Humor  de  BRUMS com 26 adjetivos  que
avaliam Fadiga,  Raiva,  Depressão,  Tensão,  Confusão e  Vigor. Para  análise  estatística
utilizou-se o programa JASP 0.14.1. Foram analisadas a normalidade (teste Shapiro-Wilk)
e  a  igualdade  de  variâncias  (teste  Levene). Foram realizadas  as  análises  descritivas
representadas em média e desvio padrão. Para comparar os estados de humor e os traços
de personalidade entre os grupos foi realizado o teste t de Welch, e para correlacionar os
dois constructos utilizou-se a correlação de Pearson, adotando o nível de significância de
p≤ 0,05. Observou-se que não houve diferenças significativas no estado de humor das
atletas quando comparados com os resultados da própria equipe. Já na avaliação do Big
five foi visto que as atletas do grupo 1 tinham altos valores de Neuroticismo [t(20,39) =
4,10;  p  <  0,001],  o  que  significa  instabilidade  emocional  nas  atletas,  resultados
demonstram também que quanto mais alto os níveis de abertura das atletas mais altos
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foram os seus níveis de vigor, no entanto, quanto maior os níveis de extroversão menores
são  os  níveis  de  raiva.  Com  isso  se  conclui  que  os  traços  de  personalidade  mais
característicos das atletas de Ginástica Rítmica avaliadas são a Extroversão, Abertura e o
Neuroticismo quando analisadas como equipe.
Palavras-chave: Atletas; Psicologia  do  Esporte; Personalidade; Rendimento; Ginástica
Rítmica.

Abstract
Rhythmic Gymnastics is a field of gymnastics, which encompasses choreographic combinations,
handling equipment and body difficulties using strength, flexibility impulse and agility, requiring a
high  level  of  precision  and  assertiveness. Studies  that  evaluated  through  the  Big  Five  found
different  results,  for  example,  comparison  between  athletes  and  non-athletes  and  comparison
between players from different sports. In Gymnastics, more international studies were found than
national  ones  evaluating  personality.  Therefore,  the  objective  of  this  work  was  to  compare
personality  traits  and  pre-competitive  mood  state  in  rhythmic  gymnastics  athletes  during
participation in  a national  competition,  as well  as to correlate the two constructs. For that,  26
athletes from four categories were recruited, divided into 2 groups, being group 1 Pre-Infant and
Infantile and group 2 Juvenile and Adult, who compete for Sesi Taguatinga-DF. These had more
than a year of training and all had already participated in competition at the regional level and
trained 5 times a week for at least 1 hour. The parents and the athletes themselves signed the Free
and Informed Consent Term and the Assent Term respectively. To assess personality traits, the Big
Five, Hutz 1995, was used, which assesses five personality factors (Socialization, Extraversion,
Achievement, Openness and Neuroticism) and to assess Mood Status, the BRUMS Mood Scale
with 26 adjectives was used. that  assess Fatigue,  Anger,  Depression,  Tension,  Confusion,  and
Stamina. For statistical analysis, the JASP 0.14.1 program was used. Normality (Shapiro-Wilk test)
and equality of variances (Levene test) were analyzed. Descriptive figures represented in mean and
standard  deviation  were  performed.  Welch's  t  test  was  used  to  compare  mood  states  and
personality traits between the groups,  and Pearson's correlation was used to correlate the two
constructs, adopting a significance level of p≤ 0.05. It was observed that there were no significant
differences in the athletes' mood state when compared with the results of the team itself. In the Big
Five assessment, it was seen that the athletes in group 1 had high values of Neuroticism [t(20.39)
= 4.10; p < 0.01], which means emotional instability in athletes, results also demonstrate that the
higher the levels of the athletes, the higher their levels of vigor, the higher the levels of extroversion,
the lower the levels of anger. With this, it is concluded that the most characteristic personality traits
of the Rhythmic Gymnastics athletes evaluated are Extraversion, Openness and Neuroticism when
analyzed as a team.

Keywords: Athletes; Sport Psychology; Personality; Performance; Rhythmic Gymnastics.
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Avaliação dos traços de personalidade e do estado de humor de atletas de 
ginástica rítmica

Introdução

A Ginástica Rítmica, também conhecida como GR, é uma vertente da ginástica que

combina  componentes  coreográficos,  dificuldades  corporais  e  manejos  dos  aparelhos

próprios,  estabelecendo  que  estes  movimentos  sejam  feitos  com  alta  precisão  com

agilidade, força, flexibilidade e impulso (Da Silva, 2021). Para Sampaio e Valentini (2015) a

Ginástica  Rítmica  (GR)  é  um  esporte  olímpico  que  combina  elementos  corporais

efetuados  em  sincronia  com  uma  música,  podendo  ou  não  estar  combinados  com

manejos dos aparelhos: arco, bola, maças, corda e fita.

Como se trata de um esporte de alta precisão e assertividade, torna-se importante

avaliar os construtos psicológicos necessários a uma boa performance das atletas, uma

vez  que  fatores  ansiogênicos  estão  presentes  tanto  nos  treinos  e  principalmente  em

competições. Tais  fatores  podem ser  caracterizados como causadores do nervosismo,

preocupação e apreensão gerando uma ansiedade pré-competitiva que se caracteriza por

ser uma situação emocional momentânea, variando em intensidade e modificando-se com

o tempo (Barbacena, 2008). De acordo com Araújo (2021) para a prática esportiva de alto

rendimento é  necessário  um preparo  físico que envolve  força,  resistência,  agilidade e

flexibilidade, porém o preparo psicológico dos atletas é tão importante quanto o preparo

físico.

Além  dos  fatores  ansiogênicos  normais  de  uma  competição,  outro  fator  que

influencia o rendimento esportivo é o estado de humor do atleta, o qual pode explicar

parte  do  desempenho do mesmo (Rholfs  et  al.,  2008; Devenport  et  al.,  2005). Outro

construto importante e que também influencia o comportamento dos atletas em situações

de treino e competição são os traços de personalidade. A personalidade é definida por

características individuais que nos tornam únicos e que tendem a ser traços constantes e

duradouros (Siqueira, 2022). Desde o início dos estudos relacionando personalidade e

atletas, os estudiosos da área da Psicologia do esporte, buscavam avaliar o quanto os

traços de personalidade de um atleta poderiam influenciar na vitória ou derrota dele, pois

se  acreditava  que  se  campeões  olímpicos  tivesse  traços  de  personalidade  definidos,
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talvez  fosse  mais  fácil  inferir  quem  seria  ou  não  um  campeão. Entretanto,  isso  não

aconteceu,  porque  depois  de  vários  estudos,  pode-se  observar  que  cada  atleta

apresentava  personalidade  única,  não  existindo  uma  personalidade  ideal  para  um

campeão. Mas  cabe  ressaltar  que  algumas  características  como  determinação,  foco,

assertividade,  raça,  são sim características  de atletas de alto  rendimento (Bara Filho,

2008; De Oliveira Silva, 2019). 

Porém,  não  encontramos  estudos  brasileiros  que  avaliaram  atletas  de  GR

relacionando seus traços de personalidade e o estado do humor destas atletas antes de

uma competição, acreditando assim na importância deste estudo para a informação de

técnicos, atletas e profissionais da Psicologia do Esporte.

Objetivos do estudo

Comparar  os traços de personalidade e o estado de humor pré-competitivo em

atletas de ginástica rítmica durante a participação em uma competição nacional,  bem

como correlacionar os dois constructos.

Referencial teórico de literatura

Um dos instrumentos mais utilizados para avaliar traços de personalidade é o Big

Five.  Este  instrumento  avalia  cinco  características  como  Socialização,  Extroversão,

Realização, Neuroticismo e Abertura. Estudos que avaliaram atletas por meio do Big Five

encontraram diferentes resultados em diferentes esportes. Por exemplo, comparação entre

atletas e não atletas (Bara Filho, Ribeiro, & Garcia, 2005), comparação entre jogadores de

basquete brasileiros e americanos (Vaz, 2006), comparação entre modalidade individuais

e coletivas (Silva, et al. 2019), traços de personalidade, alexitimia e estados de humor em

atletas de tiro esportivo das Forças Armadas (Neves, et al., 2017), comparação por sexo

de nadadores de velocidade, fundo e meio fundo (Do Bonfim & Junior, 2018).

A avaliação final do estado de humor é capaz de inferir quanto aos níveis de raiva,

fadiga, estresse, confusão e vigor do avaliado. Para Micklewright et al. (2005) e Bertollo et

al. (2009) estados de humor positivos com elevado vigor estão associados a baixos níveis

de  fadiga,  raiva,  tensão,  depressão  e  confusão  mental,  podendo  apresentar  melhor

rendimento esportivo nessas condições. Como exemplo destes achados podemos citar os

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE
Centro Olímpico da Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro – Brasília – DF – CEP: 70.919-970 +55 61 3107-2553

Email: gesporte@gesporte.net – Site: www.gesporte.net – Blog: www.gesporte.blogspot.com.br – Facebook: Gesporte
40



Anais da 12º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2022

estudos  que  apresentaram resultados  de  aumento  de  vigor  e  diminuição  de  fadiga  e

demais  construtos  em  atletas  de  esportes  de  combate,  de  voleibol  e  de  natação

respectivamente (Devenpot et al., 2005; Vieira et al., 2008; Marques et al., 2018).

Na  Ginástica  Rítmica  foram  feitos  trabalhos  mais  internacionais  avaliando

personalidade  como  o  de  Woodman  et  al  (2010)  no  qual  os  autores  avaliaram  o

comportamento durante os treinos com os traços de personalidade das atletas britânica

de Ginástica. Assim como o estudo de Ke (2005) em que o autor avaliou os traços das

atletas e sua relação com os níveis de ansiedade.

Materiais e métodos

Amostra

A amostra foi composta por 26 atletas divididas em dois grupos. O grupo 1 (G1) foi

composto por 16 atletas das categorias adulto e juvenil (idade: 15,44 ± 1,41 anos; tempo

na equipe: 4,94 ± 1,91 anos) e o grupo 2 (G2) por 10 atletas das categorias pré-infantil e

infantil (idade: 10,40 ± 1,27 anos; tempo na equipe: 2,20 ± 1,14 anos). Todas treinavam

cinco vezes por semana, no mínimo, uma hora por dia, e estavam selecionadas para

participar do torneio nacional de Ginástica Rítmica que aconteceu em São Paulo em 2019.

Todas concordaram em participar  voluntariamente  da pesquisa  que  foi  aprovada  pelo

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de Brasília, parecer n° 2.990.087,

CAAE 00229118.3.0000.5282.

Instrumentos e Procedimentos

 Para a avaliação do Humor, utilizou-se a Escala de Humor de Brunel (Brums

Rohlfs, et al., 2008), composto por 24 itens, que são avaliados por meio de escala Likert

de cinco pontos (0- nada a 4- extremamente), e se agrupam em 6 dimensões do humor:

Tensão, Depressão, Raiva, Vigor, Fadiga e Confusão mental. 

Para a avaliação dos traços de personalidade das atletas utilizou-se o Inventário de

Personalidade dos Cinco Grandes Fatores – (Big Five, Hutz et al., 1998). Este instrumento

é composto por 64 itens, avaliados por meio de escala Likert de sete pontos (1 = não me

descreve  a  7  =  descreve-me  totalmente),  os  quais  se  agrupam  em  cinco  fatores
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denominados: Socialização, Extroversão, Realização, Neuroticismo e Abertura. 

O questionário de Brunel foi aplicado nas 2 sextas-feiras anteriores a competição no

ginásio de treinamento, onde cada atleta foi para um local da arquibancada para poder

responder e no dia da competição, 30 minutos antes de competir e assim que saíam de

quadra, na própria área de treinamento competitivo. Já o questionário Big Five foi aplicado

no dia anterior a competição no hotel onde as atletas estavam hospedadas.

Análise de dados

Para análise estatística utilizou-se o programa JASP 0.14.1. Foram analisadas a

normalidade  (teste  Shapiro-Wilk)  e  a  igualdade  de  variâncias  (teste  Levene).  Foram

realizadas  as  análises  descritivas  representadas  em  média  e  desvio  padrão.  Para

comparar os estados de humor e os traços de personalidade entre os grupos foi realizado

o teste t de  Welch, e para correlacionar os dois constructos utilizou-se a correlação de

Pearson, adotando o nível de significância de p≤ 0,05.

Resultados

Observou-se que não houve diferença significativa entre os grupos em relação aos

seis fatores de estado de humor pré-competitivo.

Tabela 1: Comparação dos estados de humor entre os grupos.
G1 (n=16) G2 (n=10) Valor t Valor p Hedges’g

Tensão 1,78 ± 0,79 1,93 ± 0,74 -0,47 0,64 0,18

Depressão  0,50 ± 0,48 0,45 ± 0,59 0,23 0,82 0,09

Raiva 0,83 ± 0,67 1,08 ± 0,79 -0,82 0,42 0,33

Fadiga  1,91 ± 1,13 1,80 ± 0,86 0,27 0,79 0,10

Confusão mental 1,17 ± 0,81  1,55 ± 0,70 -1,27 0,22 0,49

Vigor 2,78 ± 0,65 2,88 ± 1,04 -0,25 0,80 0,10

A tabela 2 apresenta a comparação dos cinco fatores dos traços de personalidade

entre os grupos. Observou-se diferença significativa no fator Neuroticismo [t(20,39) = 4,10;

p < 0,001], onde as atletas do G1 apresentam maior instabilidade emocional do que as

atletas do G2. Nos demais fatores não houve diferença significativa entre os grupos.
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Tabela 2: Comparação dos traços de personalidade entre os grupos.

G1 (n=16) G2 (n=10) Valor t Valor p Hedges’g

Socialização 5,00 ± 0,75 4,91 ± 0,95 0,27 0,79 0,11

Extroversão 3,82 ± 0,61 3,42 ± 0,65 1,56 0,14 0,2

Realização 4,59 ± 0,83 4,66 ± 0,42 -0,25 0,80 0,09

Neuroticismo 3,34 ± 0,30 2,88 ± 0,27 4,10 <0,001* 1,59

Abertura 4,61 ± 1,19 4,81 ± 1,11 -0,44 0,67 0,17

Ao correlacionar os dois constructos observou-se que quanto maior a extroversão

menor a raiva (r = -0,39; p = 0,05) e o vigor (r = -0,64; p < 0,001); e quanto maior a

abertura, maior o vigor (r = 0,53; p = 0,006). As correlações entre os demais fatores não

foram significativas.

Discussão

Nos  gráficos  apresentados  é  possível  observar  diferença  significativa  no  fator

Neuroticismo,  o  que  significa  instabilidade  emocional,  ou  seja,  uma  inclinação  a

ansiedade, sentimentos de culpa, inquietação e dificuldade de recuperar o autocontrole

(Gannam, 2022). Sobre o desempenho esportivo, estudos de Egloff (1996), demonstram

uma forte relação entre Neuroticismo e desempenho, e o mesmo ocorrem com o fator

Realização. Ainda que possamos relacionar esse fator, a sua baixa prevalência é coesa,

pois o esporte requer uma técnica refinada, o que é facilmente prejudicada pelas ações

atreladas  ao  Neuroticismo  e  Realização.  Segundo  Eysenck  (1967)  os  elementos  da

personalidade  desempenham  uma  função  indireta  no  rendimento  do  atleta,  o  que  é

sustentado por  um estudo de revisão (Barra.,  2005),  que demostra  a  pluralidade dos

vários esportes e como a personalidade o desempenho de formas diferentes.

Alguns estudos demonstraram que os atletas, de maneira geral, apresentam nível

de vigor mais alto que as variáveis negativas que compõem o humor (Brant R et al., 2014;

Werneck Fz et al., 2015; Neves Na et al., 2016). O que para Morgan (1980) se caracteriza

como um ideal para o melhor rendimento do atleta. Além disso, há uma relação do estado

de humor dos atletas com o descanso, ou a qualidade de sono. (Scott Jp et al., 2006). Os

resultados demonstram também que quanto mais alto os níveis de abertura das atletas

mais altos foram os seus níveis de vigor.

Segundo Egloff  (1996)  a Extroversão tem como característica a sociabilidade,  a
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busca  pelas  sensações,  exaltação,  assertividade  e  dominância. Já  a  Raiva  descreve

sentimentos de hostilidade a  partir  de estados de humor relacionados a antipatia  em

relação aos outros e a si mesmo (Gannam, 2022). O que corrobora com os achados no

presente estudo, que quanto maior a extroversão menor a raiva. 

Assim,  percebe-se  que  na  GR,  pela  sua  alta  complexidade  e  necessidade  de

concentração é necessária uma preparação diferenciada para atletas com altos traços de

extroversão para que elas possam atingir o máximo de seu vigor no momento exato da

competição, já que traços de personalidade são fortes influenciadores das nossas atitudes

e que não são fáceis de serem alterados. Para isso, o trabalho dos técnicos, com os

psicólogos do esporte, pode aprimorar variáveis que interferem no vigor do atleta.

Conclusão

Conclui-se  que  os  traços  de  personalidade  mais  característicos  das  atletas  de

Ginástica  Rítmica  avaliadas  são  a  Extroversão,  Abertura  e  o  Neuroticismo  quando

analisadas como equipe, sendo que as atletas do G1 apesentam níveis mais altos de

Neuroticismo, comparado com o G2. Quanto ao estado de humor não houve diferenças

significativas  entre  os  grupos.  Outro  achado  é  que  nesta  equipe  altos  valores  de

extroversão indicam menores valores de raiva e altos valores de abertura indicam altos

valores de vigor. Sugerimos que comissão técnica da equipe em questão se aproprie do

instrumento para a avaliação dos treinos e das competições, no intuito de contribuir para

um melhor desempenho esportivo no futuro.
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Impactos físicos e cognitivos de exergames nas aulas de educação física para 
crianças com transtorno do espectro autista: uma breve revisão de literatura

Temática: Atividade Física e Saúde – Comunicação oral

Juliana Macedo Miranda (julianammacedo@hotmail.com),
UCB/DF; Rafael dos Santos Cruz, UCB/DF; Isabela Almeida

Ramos, UCB/DF, Brasil

Resumo
Introdução – O Transtorno do Espectro Autista são distúrbios do neurodesenvolvimento
caracterizado por deficiência na interação e comunicação social, padrões estereotipados e
repetitivos de comportamento. A utilização de exergames como intervenção nas aulas de
educação física para crianças com TEA pode ser uma alternativa para não perderem o
foco nas atividades rapidamente. Objetivo – Realizar uma revisão de literatura sobre a
utilização de exergames como intervenção nas aulas de educação física para crianças
com transtorno do espectro autista.  Revisão de literatura – O transtorno do espectro
autista  apresenta  prejuízos  nas  áreas  de  socialização,  linguagem/comunicação  e
comportamento. A criança com TEA pode apresentar um hiperfoco, principalmente por
telas. Assim,  intervenções  com exergames podem ser  um meio  para  estimular  essas
crianças e mantê-las na atividade por  mais tempo. Essas tecnologias podem oferecer
programas na intenção de melhorar funções executivas, capacidades motoras e nível de
atividade física. Materiais e Métodos – As buscas do estudo foram realizadas por dois
avaliadores de forma independente, limitadas à língua inglesa em duas bases de dados:
PUBMED  e  SCIELO,  no  mês  de  abril  de  2022,  com  artigos  de  2014  a  2022.  As
combinações  de  descritores  com  o  operador  boleano  AND  foram:  “Autism  Spectrum
Disorder  and  Exergames”,  “Autism  Spectrum  Disorder  and  Xbox”  e  “Autism  Spectrum
Disorder and active videogame”. Adotaram-se como critérios de inclusão os artigos que
utilizaram a plataforma Xbox Kinect como intervenção para avaliar capacidades motoras,
funções executivas, comunicação social ou níveis de atividade física. Resultados – Após
análise dos critérios foram incluídos cinco artigos que foram encontrados no idioma inglês
e estavam relacionados as capacidades motoras, as funções executivas, a comunicação
social  e  ao  nível  de  atividade  física. Nos  estudos  apresentados,  a  função  executiva
apresentou melhoria; o nível  de atividade física pode aumentar com exergames e não
houve alterações na comunicação social e nas capacidades motoras.  Discussão  – Os
exergames  exigem habilidades  e  capacidades  motoras  em uma  variedade  de  tarefas
cognitivas devido à exigência de planejamento, tomada de decisões, flexibilidade cognitiva
e controle inibitório (KRAUSE; HOUNSELL; GASPARINI,  2020; MONTEIRO-JUNIOR et
al., 2017). Intervenções com exergames devem ser vistas como novidade do movimento,
expandindo suas possibilidades e servindo de incremento às aulas de Educação Física.
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Conclusão – Os resultados apresentados mostraram que a utilização de exergames como
intervenção foi  positiva quando relacionada à função executiva e ao nível de atividade
física.
Palavras-chaves: Educação Física; Função Executiva; Habilidades Motoras; Transtorno do
Espectro Autista.

Abstract
Introduction: Autism Spectrum Disorders are neurodevelopmental disorders characterized
by impaired social interaction and communication, stereotyped and repetitive patterns of
behavior. The  use  of  exergames  as  an  intervention  in  physical  education  classes  for
children with ASD can be an alternative for them not to lose focus in activities quickly.
Objective: To perform a literature review on the use of exergames as an intervention in
physical education classes for children with autism spectrum disorder. Literature Review:
The  autistic  spectrum  disorder  presents  impairments  in  the  areas  of  socialization,
language/communication,  and  behavior.  The  child  with  ASD  may  present  hyperfocus,
mainly by screens. Thus, interventions with exergames may be a means to stimulate these
children and keep them active longer. These technologies can offer  programs with the
intention to improve executive functions, motor skills, and physical activity level. Materials
and Methods: The study searches were conducted by two independent reviewers, limited to
the English language in two databases: PUBMED and SCIELO, in the month of April 2022,
with articles from 2014 to 2022. The combinations of descriptors with the Boolean operator
AND were: "Autism Spectrum Disorder and Exergames", "Autism Spectrum Disorder and
Xbox" and "Autism Spectrum Disorder and active videogames". Articles that used the XBox
Kinect  platform  as  an  intervention  to  assess  motor  skills,  executive  functions,  social
communication or physical activity levels were adopted as inclusion criteria. Results: After
analyzing the criteria, five articles were included that were found in the English language
and were related to motor skills, executive functions, social communication and physical
activity levels. In the studies presented, executive function showed improvement; physical
activity  level  may  increase  with  exergames  and  there  were  no  changes  in  social
communication and motor skills. Discussion: Exergames require motor skills and abilities in
a  variety  of  cognitive  tasks  due  to  demands  for  planning,  decision-making,  cognitive
flexibility, and inhibitory control (KRAUSE; HOUNSELL; GASPARINI, 2020; MONTEIRO-
JUNIOR  et  al.,  2017). Interventions  with  exergames  should  be  seen  as  a  novelty  of
movement, expanding its possibilities and serving as an increment to Physical Education
classes. Conclusion: The  results  presented  showed  that  the  use  of  exergames as  an
intervention was positive when related to executive function and physical activity level.
Keywords:  Physical  Education;  Executive  Function;  Motor  Skills;  Autism  Spectrum
Disorder.
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Impactos físicos e cognitivos de exergames nas aulas de educação física para
crianças com transtorno do espectro autista: uma breve revisão de literatura

Introdução 

O  Transtorno  do  Espectro  Autista  (TEA)  é  uma  desordem  neurológica  e  de

desenvolvimento,  altamente  variável,  caracterizado por  um conjunto  de sintomas,  com

alterações  em  três  áreas  específicas:  socialização,  linguagem/comunicação  e

comportamento. Os sintomas clínicos do transtorno manifestam nos primeiros três anos

de vida, o diagnóstico é clínico, através de observações comportamentais, conversa com

os responsáveis pela criança e alguns testes que podem ser utilizados para rastreamento

do  transtorno. E  mesmo o  diagnóstico  sendo  impreciso  pela  natureza  do  espectro,  o

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) utiliza dois critérios para

defini-lo: prejuízo persistente  na comunicação social  recíproca e na interação social  e

padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades (FERNANDES;

TOMAZELLI; GIRIANELLI, 2020; KANDEL, 2014; PSYCHIATRIC ASSOCIATION, [s.d.]). 

O  transtorno  não  tem  cura  e  não  é  progressivo,  mas  muitos  programas  têm

mostrado efeitos positivos. Diamond, 2013, cita em seu estudo algumas intervenções que

melhoram  as  funções  executivas  em  crianças,  como:  CogMed  Computerized  Training

(combinação de jogos interativos e computadorizados); Troca de Tarefas; Artes Marciais –

Taekwondo  e  Dois  complementos  aos  currículos  escolares  (Promover  estratégias  de

Pensamento Alternativo e Projeto de Preparação Escolar Chicago). Já Hillman et al., 2014,

mencionam o programa de atividade física FITKIDS (Fitness Improves Thinking in Kids). E

todos  esses  programas  vem  sendo  utilizados  como  tratamento  multidisciplinar  com

diversas  formas  de  intervenções  e  através  da  ação  de  muitos  profissionais  (como

neurologistas, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, pedagogos,

profissionais de educação física, entre outros). Assim, o TEA tem ocasionado a construção

de uma rede baseada na união de muitas áreas (BRITES, 2020; BRITES; BRITES, 2019;

FANG et al., 2019; KANDEL, 2014).

Nas  aulas  de  educação  física,  as  crianças  com TEA vivenciam atividades  que

tendem a  melhorar  a  saúde  e  o  bem-estar. A  prática  de  atividade  física  proporciona

benefícios a nível fisiológico (exploração dos limites articulares, controle do movimento
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voluntário, melhoria da aptidão física geral e da saúde); psicológico (domínio do gesto que

conduz  a  um  aumento  de  autoconfiança,  redução  da  ansiedade  e  melhoria  da

comunicação)  e  social  (contribuição  para  o  desenvolvimento  da  autonomia  e  da

reintegração social) (VITORINO et al., 2015).

Deste modo, as intervenções tecnólogicas nas aulas de educação física, como os

exergames  (fusão  de  exercício  físico  com  games),  podem  contribuir  na  intenção  da

criança transitar no espectro alcançando os sintomas mais leves e minimizando os efeitos

do TEA. 

Objetivo 

Realizar  uma  revisão  de  literatura  sobre  a  utilização  de  exergames  como

intervenção  nas  aulas  de  educação  física  para  crianças  com  transtorno  do  espectro

autista.

Revisão da literatura

A prática de atividade física  está relacionada à melhoria  da qualidade de vida.

Crianças com TEA podem ser beneficiadas com essa prática, uma vez que se tornam

perceptíveis a evolução nos aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais. 

Segundo o DSM-5, o TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado

por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e

na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo

apresentar  um  repertório  restrito  de  interesses  e  atividades  (PSYCHIATRIC

ASSOCIATION, [s.d.]). Com isso, os déficits de desenvolvimento vão desde prejuízos em

habilidades  sociais  até  limitações  no  controle  das  funções  executivas,  bem  como

debilidade nas capacidades motoras. 

Assim, é importante encontrar maneiras de favorecer a aprendizagem da criança e

sua evolução. Desse modo, a educação física exerce um papel de grande relevância na

função de estruturar o meio ambiente adequado para essa criança. E essa experiência

oferece  conhecimentos  que  resultam  numa  contribuição  ao  desenvolvimento  motor  e

cognitivo. 

As  intervenções  nas  aulas  de  educação  física  acabam tornando-se  um grande
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desafio. E esses desafios podem ser destacados pela dificuldade de compreender o que a

criança com TEA sente e pensa, suas preferências e desejos; a maneira como significa o

que  ocorre  à  sua  volta  na  escola  (CHICON et  al.,  2019). O  professor  precisa  definir

estratégias de abordagem corporal e de intervenções pedagógicas, para que essa criança

possa criar e recriar as brincadeiras, estabelecer novas interações, combinar movimentos,

descobrir  novas  formas  de  ação,  alimentando,  dessa  maneira,  a  experiência  corporal

(socioafetiva, cognitiva e psicomotora) (CHICON et al., 2018). Nessas aulas, a criança,

principalmente a criança com TEA, tem a oportunidade de desenvolver ao máximo todas

as suas potencialidades. E é na educação física que ela aprende a dinâmica do corpo,

aprende sobre si mesma e sobre o ambiente em que vive. Portanto, a educação física ao

trabalhar  com movimentos está  contribuindo grandemente  para  a educação como um

todo.

Nos últimos tempos, o comportamento das crianças tem mudado, resultando no

afastamento  das  brincadeiras  que  envolvem  o  movimento  de  diversos  segmentos

corporais e na maior aproximação com a tecnologia e o entretenimento com tela (DE

MEDEIROS et al., 2017). Assim, unindo a tecnologia ao movimento, surgem os exergames

(videogames ativos), jogos que combinam exercício físico com videogame. E utilizando

esses exergames, as crianças interagem com um ambiente virtual através do seu próprio

movimento, que são recebidos de diferentes dispositivos (Kinect, câmeras fotográficas) e

enviados  para  o  console  (X  Box,  Nitendo  Wii,  Playstation). Esta  interação  requer  do

jogador  capacidades  de  planejamento,  autorregulação  e  coordenação  de  recursos

motores e cognitivos para resolução de problemas. 

A maioria dos exergames exigem planejamento, tomada de decisões, flexibilidade

cognitiva  e  controle  inibitório,  isso  porque  o  ambiente  virtual  é  dinâmico  (KRAUSE;

HOUNSELL;  GASPARINI,  2020b;  MONTEIRO-JUNIOR  et  al.,  2017b).  Com  isso,  as

funções  executivas  podem ser  estimuladas  através  desses  jogos,  uma vez  que,  eles

podem ser  utilizados para  essa finalidade  e  para  a  aquisição  e  desenvolvimento  das

habilidades e capacidades motoras. A literatura ainda não é clara, mas essas tecnologias

podem  oferecer  programas  de  intervenção  na  sugestão  de  aumentar  os  níveis  de

atividade física, melhorar as capacidades motoras e as funções executivas em crianças
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com o transtorno do espectro autista. 

Materiais e Métodos

Foi realizada uma breve revisão da literatura. As buscas foram realizadas no mês de

abril de 2022 abrangendo as bases de dados eletrônicas MEDLINE/PUBMED e SCIELO.

Para  seleção  dos  descritores  utilizou-se  os  Descritores  em  Ciências  da  Saúde  –

DeCS/MeSH (inglês). Os termos selecionados foram combinados utilizando o operador

booleano AND: “Autism Spectrum Disorder and Exergames”, “Autism Spectrum Disorder

and Xbox” e “Autism Spectrum Disorder and active videogame”, encontradas no título de

cada artigo. 

Foram considerados como critério de inclusão: 1) artigos originais publicados no

período entre 2014 a 2022; 2) estudos que utilizaram a plataforma  Xbox Kinect como

intervenção; 3)  estudos  com a  amostra  composta  por  crianças  e/ou  adolescentes; 4)

artigos  publicados  nos  idiomas  português  e  inglês;  5)  estudos  que  investigaram  as

seguintes  variáveis:  função  executiva,  habilidades  motoras  e/ou  comunicação  social,

juntas ou isoladas . Como critérios de exclusão: os artigos duplicados; os artigos que

utilizaram  outras  plataformas  para  investigação  (Nintendo  Wii,  Arena  Makoto,  entre

outros).

Resultados

O fluxograma da pesquisa bibliográfica está apresentado na figura 1. No total foram

registrados 24 artigos e 5 preencheram os critérios de elegibilidade e foram incluídos na

revisão.

Inicialmente, é importante mencionar que esta pesquisa atendeu o objetivo proposto
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de relatar a utilização de exergames como intervenção para crianças com TEA. Diante da

literatura  selecionada,  um  estudo  estava  relacionado  as  capacidades  motoras  e  as

funções executivas, um estudo relacionado com comunicação social e nível de atividade

física, o terceiro estudo a comunicação social, no quarto estudo relacionado a níveis de

atividade física e por fim, o último as capacidades motoras.

Após análise dos critérios foram incluídos 5 artigos que preencheram os critérios de

elegibilidade. Todos os artigos estavam no idioma inglês e utilizaram o Xbox Kinect como

plataforma de intervenção para avaliar as funções executivas, o nível de atividade física ou

as capacidades motoras, onde foram utilizados diferentes métodos como: MABC-2; WCST;

SRS-2; BOT-2; RPE; TGMD-3; PMSC; Escala  de  Inventário  de  Sentido  de  Presença;

Questionário de Admissão dos Pais e Questionário Demográfico e de Atividade Física

(Quadro 1).

Quadro 1: Referências, Amostra/Idade, Métodos, Plataforma e Resultados

Referência
Amostra/

Idade
Avaliação Platafor

ma
Jogos Resultados

RAFIEI 
MILAJER
DI et al., 
2021.

n=60 

(6-10 anos) 

sendo:

n=19 
(SPARK)

n=17 
(Exergames)

n=20 
(controle)

 – MABC-2 

 – WCST 
(Função 
Executiva)

 – 
SPARK

 – Xbox
Kinect

 – Kinect 
Sports 
Tennis 

O grupo SPARK apresentou melhora nas 
habilidades motoras fundamentais pré-teste 
para o pós-teste, enquanto o grupo Kinect 
apresentou uma diminuição dessas 
habilidades, já o grupo controle apresentou 
alteração limitada nas habilidades motoras 
fundamentais.

Para a Função Executiva, as crianças dos três
grupos apresentaram melhorias a partir de 
pré-teste para pós-teste.

Esses achados sugerem que os exergames 
podem ser benéficos para melhorar a FE 
devido às demandas que ele coloca no 
sistema cognitivo.

GOLDEN
, Dalphe; 
GETCHE
LL, 
Nancy, 
2017.

n= 17 sendo:

TEA: 9 e 
Neurotípicos:
8

(8-11 anos)

 – SRS-2 

 – MABC-2 

 – Xbox
Kinect

 – Crazy 
Sales 

 – Save the 
Hotdog

O caminhar foi significativamente maior do 
que o videogame tradicional e o videogame 
ativo foi significativamente maior que o 
videogame tradicional.

Ao usar o Kinect (videogame ativo), o tempo 
gasto em intensidade moderada a vigorosa foi
76% naqueles com TEA e 80% naqueles sem 
TEA, o que equivale a 10-11 minutos em 15 
minutos. 

Os exergames podem oferecer um meio 
através do qual todos os indivíduos podem 
aumentar o seu nível de atividade física
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CHUNG 
et al., 
2015.

n= 6, sendo: 

n= 3 crianças
com TEA 

(8-12 anos) 

n= 3 

(irmãos com 
idade 6-10 
anos)

 – Escala de
Inventário 
de Sentido 
de Presença

 – 
Questionário
de Admissão
dos Pais

 – Xbox
360 
Kinect

 – Kinect 
Star Wars

 – Kinect 
Disneyland 
Adventures

No participante A, a condição de intervenção 
resultou em diminuição da comunicação 
recíproca. A agressão permaneceu inalterada.

Participante B, a intervenção resultou numa 
diminuição da comunicação recíproca e 
nenhuma alteração na agressão. 

Participante C, a condição de intervenção 
resultou em diminuições na comunicação 
recíproca; a agressão permaneceu inalterada.

Em todos os três participantes, a maioria dos 
comportamentos agressivos eram de natureza
verbal.

O uso de videogames ativos teve efeitos 
inconsistentes no comportamento social de 
crianças com TEA.

As famílias do estudo classificaram os 
videogames ativos (exergames) como uma 
experiência social positiva sendo agradável 
para o jogo interativo entre a criança com TEA
e outro membro da família (irmão ou pai).

JOZKOW
SKI et. al,
2016.

n= 5 

(8-18 anos)

 – Questio-
nário Demo-
gráfico e de 
Atividade 
Física 

 – BOT-2

 – RPE

 – Xbox
360 
Kinect

- Fruit Ninja 

- Kinect 
Sports 
Boxing, 

- Kinect 
Sports Track
and Field 

- Kinect 
Sports 
Soccer 

- Just Dance
3

Os exergames forneceram uma quantidade 
substancial de Atividade Física Moderada a 
Vigorosa, podendo ser uma alternativa social 
e de desenvolvimento para a atividade 
sedentária.

E eles podem ser utilizados como uma 
alternativa para aumentar o nível de atividade 
física diária e ajudar no controle de peso.

EDWARD
S et al., 
2017.

n= 30 

(6-10 anos), 
sendo: 

n= 11 (TEA)

n= 19 
(neurotípicos
)

– TGMD-3

– PMSC

 – Xbox
360 
Kinect

- Kinect 
Sports 
Season 1

 - Kinect 
Sports 
Season 2 

- Sports 
Rivals

Este estudo não encontrou nenhum aumento 
significativo nas habilidades motoras 
fundamentais.

As sessões foram de 45 min. e as crianças 
acabavam ficando dispersas. Sessões 
menores e mais frequentes se encaixariam 
melhor na rotina diária e manteriam as 
crianças engajadas.

Legenda: 
 – MABC-2 – Bateria de Avaliação de Movimento para Crianças – Segunda Edição (As tarefas abrangem três áreas: Destreza 
Manual, Mirar & Pegar, Equilíbrio – Estático e Dinâmico)
 – WCST – Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (Avaliação das Funções Executivas)
 – SPARK – Esportes, Jogos e Recreação Ativa para Crianças
 – SRS-2 – Escala de Responsividade Social (mensurar sintomas associados ao TEA, bem como classificá-los em níveis leves, 
moderados ou severos) 
 – BOT-2 – Teste Bruininks-Oseretsky de Proficiência Motora, Segunda Edição 
 – RPE – Classificação de Borg de Esforço Percebido
 – TGMD-3 – Teste de Desenvolvimento Motor Bruto – Terceira Edição
 – PMSC – Escala Pictórica da Percepção de Competência de Movimento

Discussão

Embora estes estudos tenham utilizados a plataforma Xbox Kinect como base de
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intervenção, os jogos utilizados e os métodos de avaliação foram diferentes. Como jogos

para  as  intervenções  foram  utilizados:  Kinect  Sports  Tennis;  Crazy  Sales;  Save  the

Hotdog; Kinect Star Wars; Kinect Disneyland Adventures; Fruit Ninja; Kinect Sports Boxing;

Kinect Sports Track and Field; Kinect Sports Soccer e Just Dance 3.

Rafiei  Milajerdi  et  al.,  2021,  nos  estudos  selecionados,  foram  os  únicos  que

avaliaram as funções executivas e as habilidades motoras na plataforma Xbox Kinect e em

seus resultados apresentaram uma melhoria das funções executivas nas crianças com

TEA. Já Hilton et al.,  2014, mesmo utilizando outro tipo de plataforma (Arena Makoto),

avaliaram a função executiva e as habilidades motoras. E dadas as melhorias observadas

na velocidade de reação, desempenho motor e FEs, este dispositivo de treinamento pode

servir como uma adição valiosa para crianças com TEA que têm deficiência nas FEs, já

que  o  programa  foi  associado  a  maiores  alterações  nos  índices  neurais  de  atenção,

velocidade de processamento e melhor desempenho no decorrer das tarefas de controle

executivo.

Em estudos com adultos, onde foram utilizados os exergames (jogos de videogame

de ação), Mishra et al., 2011, acharam comportamentos que demonstraram capacidades

de  desempenho  superiores  em  uma  variedade  de  tarefas  que  exigem  atenção.

Confirmaram uma ligação causal entre o jogo de ação (exergames) e o aprimoramento da

atenção  seletiva. West  et  al.,  2008,  também  avaliaram  adultos  e  concluíram  que  os

exergames podem ter efeitos positivos e profundos modulando processos atencionais. Já

Bavelier et al., 2012, observaram um recrutamento significativamente menor da rede de

atenção em jogadores de videogame ativo com os não jogadores. 

Monteiro-Junior  et  al.,  2017,  em  pesquisa  com  idosos  utilizando  a  plataforma

Nintendo  Wii com o jogo  EA Sports Active, observaram que estímulos com exergames

podem  aumentar  a  capacidade  de  comunicação  e  a  função  executiva,  e

consequentemente,  melhorar  a  interação  social. Mas  não  encontraram  resultados  de

melhoria na memória de curto prazo. 

A literatura ainda é escassa quando procuramos por resultados em crianças com

TEA,  principalmente  quando relacionamos esses  jogos  com as funções  executivas. E

mesmo assim, é possível afirmar que os exergames exigem habilidades e capacidades
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motoras em uma variedade de tarefas cognitivas e motoras com ampla gama de feedback

sensorial. Intervenções com exergames devem ser vistas como novidade do movimento,

expandindo suas possibilidades e servindo de incremento às aulas de educação física

(DE MEDEIROS et al., 2017).

Conclusão

Os exergames que utilizam o Kinect para captar os movimentos nos jogos podem

ser utilizados por seu potencial em intervenções onde seus jogos têm a capacidade de

incentivar o crescimento nos domínios do desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e

social. 

Além disso, os exergames encorajam os movimentos de todo o corpo a interagir ou

controlar  o  sistema  de  jogo  permitindo  a  oportunidade  para  o  desenvolvimento  de

competências.  E  podem  ser  aplicados  como  intervenção  para  aumentar  o  nível  de

atividade física recomendado e melhorar as funções executivas. Mas no contexto escolar,

a utilização dos exergames ainda não é muito comum quando empregados nas aulas de

educação física. 

Os  resultados  apresentados  mostram  que  a  utilização  de  exergames como

intervenção é positiva quando relacionada ao nível de atividade física. Mas considerando

a relevância das funções executivas, principalmente nas crianças com TEA, sugere-se a

condução de futuras pesquisas a fim de promover as funções executivas nessas crianças

por meio dos jogos exergames.
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Efeitos da habilidade de nadar em águas abertas durante a flexibilização na 
pandemia da Covid-19

Temática: Atividade física e novas tecnologias em tempos de pandemia – Comunicação oral

Adilson Almeida Tomé dos Santos
(almeida.adilson22@gmail.com); Claudio Scorcine; Fabrício

Madureira – Universidade Metropolitana de Santos – UNIMES.
Santos/SP, Brasil

Resumo
Introdução: A natação em águas abertas é uma modalidade praticada ao ar livre,  em
ambientes como mar, lago e ou rio, com competições para nadadores amadores e de alto
rendimento. No último ano, a modalidade cresceu em função do sistema de lockdown
imposto para minimizar os impactos da pandemia do novo coronavírus, no entanto, ainda
são incertos os comportamentos desenvolvidos pelos praticantes da modalidade neste
período, desta forma, parecem ser intrigantes o desenvolvimento de pesquisas que se
aprofundem na temática. Objetivos: Analisar o comportamento de praticantes de águas
abertas  durante  o  período  de  flexibilização  da  2ª  onda  da  pandemia;  identificar  as
estratégias usadas para se manterem ativos; caracterizar os designes de treinamento em
que  se  envolveram;  investigar  a  percepção  dos  praticantes  desta  modalidade  sobre
diferentes  momentos:  restrição,  volta  aos  treinos  e  ao  final  das  sessões  de  treino.
Metodologia: Foi elaborado um questionário contendo 23 questões abertas e fechadas
para mapear o perfil de nadadores, estruturas de treinamento, comportamentos durante a
segunda  onda  da  pandemia  e  sentimentos  percebidos  durante  e  após  o  período  de
restrição.  Resultados:  Responderam  ao  questionário  20  nadadores,  90%  deles
conseguiram se manter ativos durante a pandemia, mas 65% reduziram a frequência de
treinos. Para o grupo,  a busca pela saúde foi  o principal  fator  que influenciou no seu
envolvimento com o esporte, enquanto nadar sozinho foi  a variável mais determinante
para o não envolvimento. Durante o lockdown foi percebido sentimento de ansiedade, já
quando os locais abertos como as praias, foram liberados para treinamento, foi percebido
sentimento  de  alívio,  felicidade  e  dever  cumprido.  Conclusão:  Diante  dos  resultados
apresentados,  programas voltados  para  águas  abertas  parecem contribuir  para  níveis
melhores de saúde e qualidade de vida do grupo investigado.
Palavras-chaves: Águas Abertas; Saúde; Vida; Pandemia

Abstract
Introduction: Open water swimming is a modality practiced outdoors, in environments such
as sea,  lake or river,  where competitions for amateur and high-performance swimmers
happen. Last year, the modality grew due to the lockdown system imposed to minimize the
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impacts  of  the  new  coronavirus  pandemic.  However,  the  behaviors  developed  by
practitioners of the modality in this period are still uncertain. This way, the development of
research that delve into the topic seems to be intriguing and necessary. Objectives: To
analyze the behavior of open water practitioners during the flexible period of the 2nd wave
of the pandemic; to identify the strategies used to stay active; to characterize the training
designs they were involved in; to investigate the perception of practitioners of this modality
about different moments: restriction, return to training and at the end of training sessions.
Methodology: A questionnaire containing 23 open and closed questions was developed to
know the profile of swimmers, training structures, behaviors during the second wave of the
pandemic  and  feelings  perceived  during  and  after  the  restriction  period.  Results:  20
swimmers answered to the questionnaire, 90% of them managed to stay active during the
pandemic, but 65% reduced their training frequency. For the group, the looking for health
was the main factor that influenced their involvement in the sport, while swimming alone
was the most determining variable for non-involvement. During the lockdown, a feeling of
anxiety was perceived. When open places such as beaches were released for training, a
feeling  of  relief,  happiness and accomplishment  was perceived. Conclusion: Given the
results presented, programs in open water seem to contribute for better levels of health and
quality of life for the studied group.
Keywords: Open Water; Health; Life; Pandemic

Introdução

Esportes praticados na água vêm ganhando novos adeptos devido seus benefícios,

seja  como  forma  de  lazer,  autossalvamento,  manutenção  da  saúde  e  ou  formar

competidores (FREITAS FILHO et.al, 2018). Neste sentido, a natação em águas abertas

recebeu  destaque  mundial  nos  últimos  anos  devido  seu  dinamismo,  contato  com  a

natureza e tempo total de prova acessível aos praticantes (MADUREIRA, 2016).

Paralelo  à  evolução  do  esporte,  há  outros  estudos  que  visam  entender  o

comportamento e traçar perfil de nadadores de águas abertas em diversas situações de

prova como o planejamento e estratégias de prova (SCORCINE, et al. 2010), relação entre

modelos  de treinamentos e  desempenho (MEDEIROS, et  al,  2007; PLA,  et  al,  2019),

resistência  a  baixas  temperaturas  (Brannigan,  et  al.  2009;  CASTRO,  MENDES  &

NOBREGA, 2009). Mesmo com a rica variedade de pesquisas produzidas ao longo do

tempo, há muito o que ser explorado, como no momento de pandemia, que fez com que

muitos locais públicos e privados como as praias e academias respectivamente, tivessem

seu acesso fechado à população, que por sua vez, se viu na necessidade em encontrar
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outras maneiras de se manter ativo através da habilidade do nadar até que houvesse de

fato o processo de flexibilização e liberação destes locais para treinamento aquático.

Objetivos do estudo

Analisar o comportamento de praticantes de águas abertas durante o período de

flexibilização da 2ª onda da pandemia; Identificar as estratégias usadas para se manterem

ativos caracterizando os designes de treinamento em que se envolveram; Investigar  a

percepção de praticantes de águas abertas sobre diferentes momentos: restrição, volta

aos treinos e ao final das sessões de treino.

Metodologia

Para  atender  o  objetivo  proposto  foi  elaborado  um  questionário  na  plataforma

Google  Forms  contendo  o  Termo  de  Consentimento  Livre  Esclarecido,  seguindo  as

determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/18) e constituído

por 23 perguntas sendo 13 abertas e 10 fechadas.

O questionário foi dividido em três partes, sendo: 1 – mapeamento do perfil  dos

voluntários, contendo informações sobre sexo, idade, se realizou treinamento durante a

pandemia,  em  especial  durante  a  segunda  onda,  onde  foram  realizados  esses

treinamentos e quais equipes representam; 2 – identificação dos modelos de treinamentos

aplicados e definindo metragens nadadas, frequência e duração de treino durante e após

o lockdown e de que modo as cargas e intensidades eram controladas; 3 – registro dos

sentimentos e motivações dos voluntários durante o fechamento dos locais de treinamento

e após a liberação e retomada das atividades. 

Para a análise dos dados, nas questões fechadas inicialmente são apresentados na

forma descritiva com as respectivas frequências absolutas e relativas das respostas. Para

as  respostas  abertas  utilizou-se  Cloudword  estruturados  com  base  na  frequência  de

aparecimento da palavra. Utilizou-se o teste de correlação de Pearson para analisar as

magnitudes de relação entre as variáveis de treino

Resultados e Discussão

Para  responder  o  objetivo  proposto  que  são:  analisar  o  comportamento  de

praticantes  de  águas  abertas  durante  o  período  de  flexibilização  pós  2ª  onda  da
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pandemia; identificar  as  estratégias  usadas  para  se  manterem  ativos  caracterizar  os

designes  de  treinamento  em  que  se  envolveram;  analisar  o  possível  impacto  da

contaminação pela COVID; investigar a percepção de praticantes de águas abertas sobre

diferentes momentos: restrição, volta aos treinos e ao final das sessões de treino, segue

abaixo os resultados obtidos.

Responderam ao questionário dezessete homens e três mulheres totalizando vinte

voluntários. O grupo tem idade entre 24 e 62 anos com experiência na modalidade de

águas abertas variando entre 1 e 40 anos.

Tabela 1 – Resultados descritos em forma de média e desvio padrão referente a idade dos voluntários e tempo no esporte 
em anos

Homens Mulheres Grupo
Idade 42,1 (±10,5) 33,3 (±16,1) 39,6 (±11,1)

Tempo de prática 10,6 (±10,2) 9,3 (±5,0) 10,6 (±10,8)

Estes nadadores representaram 8 equipes de academias, clubes e ou assessorias

esportivas  da  região  da  Baixada  Santista,  a  seguir  serão  identificados  o  número  de

respondentes (N) e suas respectivas instituições: (2) Caiçara Bertioga; (8) R4 Academia;

(4) Miler Team; (1) Krato Assessoria; (1) Aguas Abertas; (1) Fastwells; (1) Nada Dudu e (1)

Cepe. Dos respondentes, treze voluntários afirmaram que suas sessões de treinamento

ocorrem nas piscinas de clubes ou academias,  aliado a atividades no mar/rio/lado de

forma igualitária. Já sete voluntários, afirmaram utilizar os dois ambientes citados acima

com ressalva na predominância em treinamentos em piscinas.

O gráfico1 mostra que dezoito dos vinte voluntários alegaram ter conseguido se

manter ativos durante o período de lockdown, mas treze deles mencionaram que houve

redução da frequência de treinamento, seja por dia e ou carga horária de treinamento.

Gráfico 1 – Nível de atividade física durante a segunda onda da pandemia

Os dados indicam que o domínio da habilidade de nadar em águas abertas permitiu
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que 90% dos envolvidos conseguissem se manter ativos. Estes achados vão ao encontro

as proposições feitas pelo ACSM, (2020) e Chen et al. (2020), grupo de pesquisadores

chineses, reportaram logo no início do crescimento de casos de COVID, que a pandemia

não deveria necessariamente, significar a eliminação de atividades físicas ou exercícios

físicos,  como  órgãos  não  fomentadores  de  pesquisa  sugeriam  como  medidas  que

restringem os movimentos de pessoas.

O  gráfico  2  indica  que  a  busca  pela  saúde  é  a  principal  prioridade  que  os

voluntários mencionaram para a adesão e aderência em programas voltada para águas

abertas,  principalmente  durante  o  período  de  pandemia.  Em  segundo  lugar,  a

oportunidade de participar de programas que envolvem estratégias de autossuperação e

por último, o contato com outras pessoas através da formação de novos amigos e a busca

pelo emagrecimento para melhor estética. 

Gráfico 2 – Ordem de prioridade apontada pelos voluntários para a procura de programas de águas abertas

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO,2010), a prática sistemática

de  atividade  física  promove  diversos  ganhos,  não  somente  de  caráter  estético,  mas

potencializa  ganhos  de  força  muscular,  capacidade  cardiorrespiratória,  mobilidade  e

melhores respostas a quadros de estresse e ansiedade.

Neste momento pode-se observar que o perfil dos voluntários foi de jovens adultos

a idosos do sexo masculino, com mais de dez anos de prática com a modalidade e que

em função da habilidade de nadar águas abertas conseguiram se manter ativos durante a

segunda onda, sendo que a sua prioridade com o envolvimento nas águas abertas era a

otimização de níveis ótimos de saúde.

 A seguir as respostas estarão centradas em identificar os modelos de treinamento

usados por estes praticantes.

O  gráfico  3  indica  que  55%  dos  nadadores  entrevistados,  entendem  que  a
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possibilidade  de  interagir  com  outras  pessoas  (amizades  e  parceiros)  é  um  fator

determinante para o envolvimento em programas similares para o treinamento de águas

abertas e 25% indicam que o local onde é realizado a prática é fundamental para sua

participação. 

Gráfico 3 – Principais fatores para o envolvimento dos nadadores em programas de treinamento de águas abertas

Quando  perguntado  sobre  quantas  vezes  os  voluntários  realizaram treinamento

durante  o  período  flexibilização,  o  gráfico  4  ressalta  que  9  voluntários  disseram  ter

efetuado treinamento ao menos três vezes por semana, 6 treinaram todos os dias, 4 uma

vez por semana e 1 voluntário treinou uma vez a cada quinze dias.

Gráfico 4 – Frequência de treinamento de águas abertas durante o período de flexibilização da pandemia

Referente as cargas e intensidades, o gráfico 5 indica que o controle era realizado

através das distâncias nadadas (60%), tempo de cada intervenção proposta durante a

sessão  de  treinamento  (25%),  quantidade  de braçadas  perante  a  distância  ou tempo

predefinidos (10%) e utilização de recursos tecnológicos para controle individual (5%).

Gráfico 5 – Controle da intensidade durante sessões de treinamento durante a pandemia
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A tabela 2 reflete que durante a pandemia, as sessões de treinamento duraram

entre 30 e 70 minutos, com metragens nadadas de 1200 a 4000 metros em sessões de

treinamento realizados 2 a 7 vezes por semana.

Tabela 2 – Resultado em forma de média e desvio padrão sobre o tempo de treinamento em minutos, percurso utilizado 
para treinamento em metros e quantidade de dias de treinamento por semana realizado pelos voluntários durante a 
pandemia

Homens Mulheres
Duração do treino (minutos) 60 (±21,1) 53,3 (±5,7)
Distancia nadada (metros) 2582,3 (±832,3) 2266,6 (±945,1)
Frequência semanal (dias) 4,1 (±1,6) 4,6 (±2,3)

Para os voluntários, o nadar sozinho é o principal fator impactante para este grupo

não se envolver na atividade, seguido de tempo chuvoso, baixa temperatura da água, mar

agitado e falta de equipamentos para o treinamento como mostra o gráfico 6. 

Gráfico 6 – Principais motivos para possíveis não aderência a programas de natação em águas abertas

Como síntese do envolvimento com os modelos de treino, identificou-se que na

opinião dos praticantes as parcerias de treino são mais decisivas para o envolvimento com

o programa do que o próprio técnico. Setenta e cinco por cento, treinavam de três vezes

ou mais por semana, com designes centrados em distâncias que atingiram em média

2.300m por  sessão,  neste  achado em particular,  a  literatura  atual  (IENO et  al,  2021)

parece  indicar  que  as  percepções  subjetivas  de  esforço  são  um  indicativo  bastante

robusto para o controle  de  esforço destes praticantes. Finalmente,  o  fato de nadarem

sozinhos parece ser a variável que mais impediria a aderência na prática. 

Na última fase do questionário, tentou-se registrar os sentimentos e motivações dos

voluntários  durante  o  fechamento  dos  locais  de  treinamento,  e  após  a  liberação  e

retomada das atividades, que são apresentados a seguir

Quando perguntados sobre os seus sentimentos quando foi colocado em vigor o

sistema  de  restrição  de  locais  públicos  e  privados  para  a  prática  de  treinamento,
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ansiedade e tristeza apareceram com maior frequência, como mostra gráfico 7.

Gráfico 7 – Nuvem de palavras mais frequentes perante os sentimentos dos voluntários durante o lockdown

Sobre os sentimentos percebidos quando o processo de flexibilização de ambiente

aberto como as praias foram colocados em vigor pelo poder público. O gráfico 8 mostram

que os sentimentos de alívio e felicidade foram predominantes nesse período

Gráfico 8 – Nuvens de palavras sobre os sentimentos dos voluntários após a flexibilização das praias/rios/lagos

Sobre este último, Madolo et.al (2009) sugerem que fatores ambientais e sociais

como o fato de ter maior contato com outras pessoas podem influenciar em níveis maiores

de humor e qualidade de vida.

O gráfico 9 mostra que o sentimento de felicidade também foi  destaque quando

perguntados o que era percebido antes de cada entrada no mar/lago/rio. Ansiedade e

prazer também ganharam relevância questão. 

Gráfico 9 – Nuvem de palavras frente aos principais sentimentos e sensações antes de cada período de treinamento
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Após cada período de treinamento, foi percebido sentimento de missão cumprida

como principal sentimento deste público durante a pandemia como mostra gráfico 10.

Gráfico 10 – Nuvem de palavras contendo principais sentimentos e sensações após cada sessão de treinamento durante a
pandemia.

Os resultados acima corroboram em partes com os achados de Tertuliano et.al

(2019) cujo os autores estudaram níveis de ansiedade e autoconfiança de 129 nadadores

amadores  de  águas  abertas,  neste  estudo,  os  nadadores  demonstraram  níveis  de

autoconfiança superiores, justificando possível causa do nível baixo de ansiedade.

Os dados da análise de correlação indicam que os indivíduos que treinavam cargas

horárias maiores, treinavam mais vezes (r=0,572; p=0,008) na semana; nadavam maiores

metragens  (r=0,744; p=0,00)  em cada  sessão  de  treino  e  no  acumulado  da  semana

(r=782;  p=0,00).  Ainda,  pode-se  observar  que  a  frequência  da  prática  durante  a

flexibilização apresentou relação com a percepção de se  manter  mais  ativo  (r=  -451;

p=,046) e um maior volume nadado (r=0,460; p=0,041).

Conclusão

Os achados indicaram que os  indivíduos habilidosos para nadar  águas abertas

conseguiram se manter ativos durante a segunda onda da pandemia, já os vínculos de

amizades e parceiros de treino foram variáveis decisivas para o engajamento da prática. A

cada  início  de  sessão  de  treinamento,  o  sentimento  de  felicidade  surgiu  com  maior

frequência  de  declaração,  enquanto  o  sentimento  de  missão  cumprida  foi  o  mais

declarado após cada sessão de treino.

Referências bibliográficas

Brannigan, D.; Rogers, I. R.; Jacobs, I.; Montgomery, A.; Williams A.; Khangure, N. Hypothermia
is a significant medical risk of mass participation long-distance open water swimming. 
Wilderness and Environmental Medicine. v. 20, n.1, p.14-8, 2009.

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE
Centro Olímpico da Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro – Brasília – DF – CEP: 70.919-970 +55 61 3107-2553

Email: gesporte@gesporte.net – Site: www.gesporte.net – Blog: www.gesporte.blogspot.com.br – Facebook: Gesporte
67



Anais da 12º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2022

CASTRO, R. T.; MENDES, F.; NOBREGA, A. C. L. Risk of hypothermia in a new olimpic event: 
the 10km marathon swin. Clinics. v. 64, n. 4, p. 351-356, 2009.

CHEN, P. et al. Returning Chinese school-aged children and adolescents to physical activity in 
the wake of COVID-19: Actions and precautions. Journal of Sport and Health Science, 2020.

FREITAS FILHO, J. LIMA, J. LIMA, E. CUNHA, J. CUNHA, D. LIMA, D. Perfil dos praticantes de
natação em águas abertas da cidade de Fortaleza – Ceará. Revista Motricidade. vol. 14. 
Ceará, 2018.

IENO, C. et al. Monitoring Rating of Perceived Exertion Time in Zone: A Novel Method to 
Quantify Training Load in Elite Open-Water Swimmers?. International Journal of Sports 
Physiology and Performance, v. 16, n. 10, p. 1551-1555, 2021.

MADOLO, V. B.; MELLO, M. T.; GIMENEZ, P. R. B.; TUFIK, S.; ANTUNES, H. K. M. 
Dependência de exercício físico: humor, qualidade de vida em atletas amadores e 
profissionais. Revista Bras. Med. Esporte. v.15, p 5, 2009.

MADUREIRA, F. O nado de atletas de águas abertas: características do desempenho e da 
organização temporal das braçadas. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2016

MEDEIROS, T.; RODRIGUES, H. F.; SOUZA JUNIOR, T. P.; MADUREIRA, F. Efeitos do 
treinamento de força com uso de materiais resistivos na performance de nadadores de águas 
abertas. Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte. v. 6, p. 145-153, 2007

PLA, R. et al. Training organization, physiological profile and heart rate variability changes in an
open-water world champion. International Journal of Sports Medicine, v. 40, n. 08, p. 519-527, 
2019.

SCORCINE, C.; NASCIMENTO, M.; KLAR, A.; GUEDES JUNIOR, D. P.; MADUREIRA, F. 
Principais estratégias adotadas e fatores determinantes no desempenho de nadadores de 
travessias marítimas. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DO ESPORTE. Revista 
Brasileira de Ciência e Movimento. s. 18, n. 4, p. 117, 2010.

TERTULIANO, I. W., BUZETO, F.K., OLIVEIRA, V., MACHADO, A., MONTIEL, J. M. Os efeitos 
da idade e do sexo no nível de ansiedade de nadadores de águas abertas. Conexões: Educ. 
Fís. Esporte e Saúde. V17.p 1-19 Campinas, 2019.

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global recommendations on physical activity for 
health. Geneva, WHO, 2010

Laboratório de Pesquisa sobre Gestão do Esporte – GESPORTE
Centro Olímpico da Universidade de Brasília – Campus Darcy Ribeiro – Brasília – DF – CEP: 70.919-970 +55 61 3107-2553

Email: gesporte@gesporte.net – Site: www.gesporte.net – Blog: www.gesporte.blogspot.com.br – Facebook: Gesporte
68



Anais da 12º Congresso Internacional do Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região v.1, n.1, 2022
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precedente?

Temática: Treinamento Esportivo – Comunicação oral

Augusto Araújo Brandão; Matheus Santos Sans Abreu –
UNIEURO, Brasília/DF; Rafael Rodrigues da Cunha –

UniProjeção, Brasília/DF; Paulo Estevão Franco-Alvarenga –
Universidade Estácio de Sá, Resende, RJ; Flávio De Oliveira

Pires – GEPsE – EACH – USP), São Paulo/SP; Renato André
Sousa da Silva (renato.silva@unieuro.edu.br) – UNIEURO,

Brasília/DF, Brasil

Resumo
O futebol  é  uma  modalidade  esportiva  de  característica  intermitente,  com constantes
mudanças de intensidade e gestos motores. O acúmulo da fadiga ao longo da partida de
futebol  pode  desencadear  um  decréscimo  no  desempenho  motor  dos  atletas,  como
exemplo a precisão e qualidade nos chutes. Atletas amadores apresentam um menor nível
de  condicionamento  físico  quando  comparados  aos  profissionais,  com  isso  podem
apresentar  quadros  precoces  de  fadiga  de  acordo  com  a  intensidade  das  atividades
prévias. O objetivo do presente estudo é comparar se exercícios prévios com diferentes
intensidades (moderada x alta) podem influenciar o desempenho do chute ao gol entre de
jogadores recreacionais de futebol. Doze jogadores amadores de futebol de campo (23.3 ±
2.5 anos, 76.3 ± 14.0 kg, 175 ± 0.04 cm) realizaram um protocolo de chutes antecedido
por duas intervenções prévias distintas e randomizadas: a) Corrida Moderada (CM) e, b)
Sprints de 30 m (S30). Na condição CM, os voluntários realizaram o protocolo de chutes
precedido por uma corrida moderada de 20 minutos, com intensidade compatível a 3-5 de
percepção de esforço na escala de Borg (1-10). Enquanto na condição S30, realizaram o
protocolo de chutes precedido por 10 sprints máximos de 30 metros, com intervalo de 30
segundos entre eles, e intensidade de esforço perceptivo entre 9 e 10 de Borg. O protocolo
de chutes consistiu em três séries de 10 chutes com o membro dominante. Os chutes
foram realizados com a bola parada a 11 m do gol. A instrução passada aos participantes
foi que realizassem um chute tentando acertar determinadas regiões delimitadas e pré-
definidas no gol, em um intervalo de 60 segundos com uma recuperação de 90 segundos
entre cada série. O Test t de Student para amostras pareadas foi utilizado para comparar a
acurácia do chute nas diferentes condições com nível de significância adotado de p <
0.05.  Na  condição  CM  a  média  de  acertos  foi  de  16,2  ±  5,3,  com  54,0%  de
aproveitamento. Enquanto na condição S30 o número médio de acertos foi de 13,3, com
44,3% de aproveitamento. Não houve diferença entre as médias dos acertos dos chutes
aos alvos após diferentes tipos de atividade prévia (p=0,11). O desempenho do chute ao
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gol  realizado  por  jogadores  recreacionais  de  futebol  não  foi  influenciado  pelas  ações
precedentes ao gesto.
Palavras chaves: chute, fadiga, amador.

Abstract
Soccer is an intermittent sport, with constant changes in intensity and motor gestures. The
accumulation of fatigue during the soccer game can trigger a decrease in the athletes'
motor performance, as an example the precision and quality in the kicks. Amateur athletes
have a lower level of physical fitness when compared to professionals, with this they may
present early fatigue according to the intensity of previous activities. The objective of the
present study is to compare whether previous exercises with different intensities (moderate
x high) can influence the efficiency of kick to goal among recreational soccer players. Ten
amateur field soccer players (23.3 ± 2.5 years, 76.3 ± 14.0 kg, 175 ± 0.04 cm) performed a
kick  protocol  preceded  by  two  separate  and  randomized  previous  interventions:  a)
Moderate Run (CM) and b) Sprints of 30 m (S30). In the CM condition, the volunteers
performed the kick protocol preceded by a moderate 20-minute run, with a perceived effort
between 3 and 5 on the Borg scale (1-10). While in the S30 condition, they performed the
kick protocol preceded by 10 maximum sprints of 30 meters, with an interval of 30 seconds
between them, and the intensity of perceptual effort prescribed between 9 and 10 of Borg.
The kicking protocol consisted of three series of 10 kicks with the dominant member. The
kicks  were  made  with  the  ball  still  11  m  from  the  goal. The  instruction  given  to  the
participants was to perform a kick trying to hit certain regions defined and pre-defined in
the goal, in an interval of 60 seconds with a recovery of 90 seconds between each series.
Student's  t-test  for  paired  samples  was  used  to  compare  the  accuracy  of  the  kick  in
different conditions with a significance level of p <0.05. In the CM condition the average of
correct answers was 16.2 ± 5.3, with 54.0% of use. While in the S30 condition the average
number of correct answers was 13.3, with 44.3% of use. There was no difference between
the averages of the accuracy of the kick after different types of previous activity (p = 0.11).
The efficiency of the goal kick by recreational soccer players was not influenced by the
actions preceding the gesture.
Key Words: kick, fatigue, amateur.

O desempenho do chute no futebol é alterado pela intensidade da ação precedente?

Introdução

O  futebol  é  uma  modalidade  esportiva  de  característica  intermitente,  com

constantes  mudanças  de  intensidade  e  gestos  motores.  A  imprevisibilidade  dos

acontecimentos e ações durante uma partida exige que o atleta esteja preparado para
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reagir aos diferentes estímulos de maneira mais eficiente possível. Durante a prática, os

membros  inferiores  são  muito  solicitados  para  a  realização  de  ações  como: corridas,

sprints,  saltos,  chutes  e  desarmes  (COMETTI,  2001). Sabe-se  adicionalmente,  que  a

intensidade das partidas aumentou com o passar dos anos, uma vez que na década de

50,  um jogador  de  futebol  percorria  a  distância  total  de  4  a  5  quilômetros  por  jogo,

enquanto na atualidade a média é de 11,5 quilômetros por partida, podendo ultrapassar a

marca de 14 quilômetros (PIEDADE et  al.,  2019). Tal  mudança no paradigma do jogo

sugere que o esporte se tornou mais desgastante, e que a resistência aeróbia seria uma

das capacidades físicas  determinantes  do desempenho motor  individual  e  coletivo  na

modalidade. 

Weber (2009) afirma que a fadiga muscular em um jogo de futebol de 90 minutos

resulta  de  sucessivos  sprints,  deslocamentos variados,  passes,  saltos  e chutes. Estes

movimentos são realizados de forma intensa e repetitiva pelos membros inferiores. No

decorrer da partida, o surgimento da fadiga manifesta-se tecnicamente na perturbação

das habilidades motoras específicas, podendo também aumentar o risco de lesões. Com

relação à diminuição do desempenho esportivo, Stone e Oliver et al. (2009), mostraram

que  45  minutos  de  exercícios  específicos  de  futebol  não  causam  diminuição  no

desempenho de sprints, porém causam reduções significativas no desempenho técnico no

futebol (drible e precisão do chute). Entretanto, é consenso entre os especialistas, que o

sucesso de uma equipe de futebol é decidido durante ações explosivas que utilizam fontes

energéticas anaeróbias (GOMES; SOUZA, 2009).

Neste  contexto,  o  acúmulo  da  fadiga  ao  longo  da  partida  de  futebol  pode

desencadear decréscimos desempenho motor dos atletas, como exemplo na precisão e

qualidade nos chutes. Apriantono et al. (2006) avaliaram os efeitos da fadiga muscular na

cinética e cinemática do chute através de fadiga induzida por repetições de movimentos

com carga de extensão e  flexão do joelho. Os resultados demonstram ocorrer  menor

balanço da perna, diminuição da velocidade do pé, menor velocidade angular do membro

inferior  e  menor  torque  muscular  durante  o  chute;  fatores  esses  que  de  maneira

combinada  geraram redução  da  velocidade  da  bola. Concluíram assim,  que  junto  ao

resultado da capacidade de força, a fadiga alterou a ação efetiva da interação segmental
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durante  a  fase  final  do  chute,  o  qual  levou  a  uma  alteração  da  coordenação  inter-

segmentar.

Deste modo, atletas amadores apresentam um menor nível  de condicionamento

físico  quando  comparados  aos  profissionais,  com  isso  podem  apresentar  quadros

precoces de fadiga. Deste modo, acreditamos que sprints de alta intensidade durante uma

partida de futebol poderiam interferir  negativamente o ato do chute a gol entre atletas

amadores. Assim, compreender os determinantes do desempenho do chute é fundamental

para  análise  das  partidas  de  futebol,  uma  vez  que  ele  é  uma  ação  que  pode  ser

determinante para o resultado da partida, sendo o resultado das ações coordenadas dos

segmentos possível da bola para um determinado alvo (gol) (KELLIS, 2007).

Objetivo do estudo

Comparar os efeitos de exercícios prévios com diferentes intensidades (moderada x

alta) sobre a eficiência do chute ao gol de jogadores recreacionais de futebol de campo

Revisão de Literatura

O futebol  é  o  esporte  mais  popular  no  Brasil  e  praticado  por  250  milhões  de

pessoas espalhadas em mais de 200 países (STRUDWICK, 2016). Criado em 1863 na

Inglaterra, continua a despertar a atenção de milhões de espectadores ao redor do mundo

(DO  NASCIMENTO,  2013). Desde  o  seu  surgimento  até  hoje,  o  futebol  passou  por

profundas transformações na maneira de se jogar e organizar, exigindo novas formas de

se planejar o treinamento esportivo. Na década de 50, um jogador de futebol percorria a

distância total de 4 a 5 quilômetros por jogo. Atualmente um jogador percorre em média 11

a 12 quilômetros por partida, podendo ultrapassar a marca de 14 quilômetros (PIEDADE

et al.,  2019) e 0,5 a 3% do tempo de jogo é realizado em sprints de alta intensidade

(STOLEN et al., 2005). 

Disputado em um campo de 105 m de comprimento e 68 m de largura, durante dois

tempos de 45 minutos, com 15 minutos de descanso entre os tempos. Devido às grandes

dimensões do campo, pode se afirmar que o futebol é um desporto setorizado. É possível

que em uma mesma jogada alguns atletas estejam envolvidos em ações explosivas de

alta  demanda  fisiológica,  enquanto  outros  jogadores  permanecem  quase  inertes.  Tal
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configuração define o esporte como um exercício intermitente, no qual intervalos de alta e

baixa intensidade se alternam durante os 90 minutos de partida (GOMES; SOUZA, 2009).

De fato, as ações de baixa intensidade prevalecem durante a maior parte de um jogo, visto

que  os  empenhos  de  alta  intensidade  correspondem a  menos  de  20% dos  esforços

realizados durante uma partida de futebol (GOMES; SOUZA, 2009). A exemplo, os sprints

–  corridas em alta  velocidade –  correspondem somente  0,5  a  3% do tempo de jogo

(STOLEN et al., 2005). Contudo, são nesses breves momentos em que é determinado o

sucesso da equipe.

De acordo com a revisão sistemática de Slimani & Nikolaidis (2019), as principais

características que distinguem os jogadores de elite dos jogadores sub-elite e amadores

são: potência  aeróbia  (VO2máx); capacidade  de  realizar  sprints  consecutivos; força  e

potência  dos  membros  inferiores  e,  em  especial,  a  velocidade  e  agilidade. Portanto,

apesar da importância do componente aeróbio na recuperação do atleta entre os esforços

de alta  intensidade,  as  ações motoras  que melhor  traduzem o desempenho físico  do

jogador de futebol  estão relacionadas às fontes de energia anaeróbias que combinem

força e velocidade. 

O  desempenho  do  chute  depende  da  força,  potência  e  da  coordenação  inter-

segmentar (PEREZ-GOMEZ et al.,  2008; HAALAND E HOFF, 2003). Esses elementos

sofrem forte influência da fadiga que pode ser definida como a incapacidade funcional na

manutenção de um nível esperado de força. A capacidade do atleta em atenuar declínio

no desempenho físico e técnico decorrente do desgaste físico que ocorre ao longo do

treinamento,  da  partida  ou  de  atividades  prévias  e  algo  importante  para  jogadores

amadores. Portanto, a análise da influência da intensidade de atividades prévias no chute

é interessante, pois pode prover subsídios dos fatores mais relevantes que podem reduzir

a queda no desempenho técnico durante um jogo de futebol.

Material e método

Amostra 

Participaram deste estudo 19 jogadores amadores de futebol de campo (23.3 ± 2.5

anos, 76.3 ± 14.0 kg, 175 ± 0.04 cm) da cidade de Brasília, com prática semanal de ~ 2.8
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± 0.8 dias por semana. Esses foram informados dos procedimentos e assinaram um termo

de consentimento livre e esclarecido para participação voluntária no estudo, onde fora

descrito também a possibilidade de desistência durante o experimento.

Desenho experimental

Os voluntários, de forma randomizada, realizaram dois dias de coleta de dados em

condições  prévias  distintas  de  acordo  com  a  ação  motora  existente  no  futebol,

intervalados por > 48 horas e < 5 dias, sendo: a) Corrida Moderada (CM) e, b) Sprints de

30 m (S30). Na condição CM, os voluntários realizaram o protocolo de chutes precedido

por uma corrida moderada de 20 minutos, com uma percepção de esforço pretendida

entre 3 a 5 na escala de Borg (1 a 10). Enquanto na condição S30, realizaram o protocolo

de chutes precedido por 10 sprints máximos de 30 metros, com intervalo de 30 segundos

entre eles, e intensidade de esforço perceptivo prescrita entre 9 e 10 na escala de Borg

(1982).  As  condições  foram  assumidas,  respectivamente,  como  representando  duas

intensidades metabólicas de exercício, a saber: i)  aerobiose contínua e ii)  anaerobiose

láctica intervalada. Nas sessões experimentais os participantes realizaram três séries de

10 chutes com o membro dominante. Os chutes foram realizados após um apito, com a

bola parada a 11 m do gol (marca do pênalti). A instrução passada aos participantes foi

que  realizassem os  chutes  tentando  acertar  determinadas  regiões  delimitadas  e  pré-

definidas no gol, em um intervalo de 60 segundos com uma recuperação de 90 segundos

entre cada série (Figura 1).

Figura 1. Desenho experimental do estudo.

Materiais

Foram  utilizadas  dez  (dez)  bolas  de  futebol  de  campo  modelo  KVCarbon  12®

Topper com calibragem oficial da Fifa (pressão equivalente a 0,6-1,1 da atmosfera (600 –
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1100 g/cm2) ao nível do mar (8,5 lbs/sq in – 15,6 lbs/sq in), para chutar no alvo delimitado;

2 (dois) cones pequenos para mensurar a distância de 30 m (30 metros) a ser percorrida

por praticante; barbante comum, fita crepe de cor branca, 4 (quatro) ganchos, 1 (uma)

trena, para demarcar as áreas a serem acertadas no gol, com precisão e distância exata;

e 2 (dois) cronômetros, para marcar intervalo de descanso e tempo de chute, e outro para

marcar os aquecimentos prévios ao chute.

Análise estatística

A  análise  descritiva  foi  apresentada  por  meio  da  média  ±  desvio  padrão.  A

normalidade e homogeneidade dos dados foi verificada pelo teste de Shapiro-Wilk. Test t

de Student para amostras pareadas foi utilizado para comparar o desempenho/eficiência

do chute entre as condições. O Tamanho do Efeito (Effect Size = ES) foi calculado a partir

do  valor  do Cohen’s d,  para verificar  a  magnitude dos resultados (HOPKINGS 2009),

definindo como pequeno (< 0.2), moderado (0.2 à 0.6), grande (0.6 à 1.2), muito grande

(1.2 à 2.0), e extremamente grande > 2.0). O nível de significância adotado foi de p < 0.05.

Todos os procedimentos estatísticos foram realizados no software SPSS 20.0. Foi utilizado

o software Graphpad Prism 9.0. para composição do gráfico. 

Resultados 

Na  condição  CM  a  média  de  acertos  foi  de  16,2  ±  5,3,  com  54,0%  de

aproveitamento. Enquanto na condição S30 o número médio de acertos foi de 13,3, com

44,3%  de  aproveitamento  (Tabela  1).  O  teste  T  Student  pareado  revelou  igualdade

(p=0,11) de desempenho entre as condições (Figura 2).

Tabela 1. Médias e desvio padrão, eficiência (%) das médias e tamanho do efeito da
acurácia do chute após diferentes tipos de aquecimento.

Condições Média Eficiências (%) ES

Corrida Moderada 16,2 (5,3) 54,0
0,66 (grande)

Sprints Repetidos 13,3 (3,7) 44,3
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Figura 2. Médias e desvio padrão do desempenho do chute após dois 
protocolos de ação precedente.

Discussão

A hipótese central do estudo foi refutada, visto que o estado metabólico prévio de

anaerobiose, induzido por sucessivos sprints de 30 segundos, não reduziu agudamente a

eficiência de chutes ao gol realizados por jogadores recreacionais de futebol de campo.

Partiu-se da premissa que ocorreria uma queda no desempenho dos atletas devido

a um efeito fadigante. Enoka et al. (1989) definem a fadiga como sendo uma incapacidade

de manutenção de potência ou força durante contrações musculares repetidas, derivada

de uma reduzida capacidade de propagar potencial de ação no acoplamento do sistema

de  contração-relaxamento,  definida  como  o  declínio  na  capacidade  de  gerar  tensão

muscular com a estimulação repetida.

Os resultados do presente estudo corroboram estudos que sustentam o argumento

de que o desempenho do chute no futebol é pouco ou nada influenciado pela intensidade

da ação motora que o antecede. Kellis et al., (2007) submeteram 10 jogadores de futebol a

um protocolo de 90 minutos de fadiga e os resultados indicam uma redução significativa

na velocidade do chute e da velocidade do chute na bola após o protocolo de fadiga

quando comparados ao repouso e nenhuma diferença na precisão foi encontrada. De fato,

a intensidade da ação de  endurance prévia ao chute alterou a velocidade da bola em

direção ao alvo, o que estaria mais relacionado com o declínio das capacidades físicas do

sujeito fadigado em vez de um aspecto técnico gestual sobre a precisão (eficiência).

Torreblanca-Martinez et al. (2017) demonstraram que o desempenho e a eficiência

no chute de jogadores profissionais não foram alterados após um protocolo de diferentes
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intensidades de exercício; apesar que a velocidade da bola foi menor após exercícios de

alta intensidade. No entanto, os exercícios incluíam um protocolo de saltos repetidos para

indução de fadiga e curiosamente nenhuma diferença na precisão do chute foi encontrada.

Resultados esses semelhantes aos de Apriantono et al. (2006) que avaliaram os efeitos da

fadiga na cinética e da cinemática no chute no futebol em sete jogadores universitários

com média de 10 anos de treinamento. O protocolo neuromuscular de indução a fadiga

consistiu em realizar movimentos repetidos de extensão (40% da massa corporal) e flexão

(50% da massa corporal) de joelhos até a exaustão. Foi verificado que a velocidade da

bola na análise cinemática de chute diminuiu significativamente após indução a fadiga,

sem avaliação da precisão do chute como no presente estudo. Assim, é possível delimitar

que exercícios prévios, sejam eles de moderada a alta intensidades, e tipificados como

neuromusculares  ou  cardiopulmonares,  podem  gerar  decremento  subsequente  na

velocidade da  bola  chutada,  sem,  contudo,  ocorrerem alterações importantes  sobre  a

gestualidade.

Foram limitações do presente estudo o tamanho amostral, bem como, que poderia

ter sido realizada com jogadores amadores sem classificação de nível técnico relacionado

a modalidade. Porém percebe-se que estudos analisando a atividade prévia e avaliando

aspectos técnicos de modalidades esportivas e ainda são escassos.

Conclusão 

A desempenho/eficiência do chute a gol realizado por jogadores recreacionais de

futebol de campo não é influenciado pela intensidade da ação que antecede o gesto motor

do chute,  apesar  de que protocolos de fadiga prévios a realização do chute parecem

reduzir a velocidade da bola em direção ao alvo. Novos estudos são necessários para o

entendimento da influência da intensidade da atividade prévia em jogadores de diferentes

níveis e sexos.
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Efeito do exercício físico nas funções executivas em crianças com TDAH: uma 
revisão de literatura.

Temática: Atividade física e saúde – Comunicação oral
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Pinheiro Mazzoccante, UCB, Brasília/DF, Brasil

Resumo
Introdução:  O  transtorno  de  déficit  de  atenção  e  hiperatividade  (TDAH)  afeta  o
desenvolvimento cognitivo de 3 a 7% das crianças com idade escolares. Crianças com
este transtorno apresentam desatenção, hiperatividade ou impulsividade, podendo serem
apresentados de forma separadas ou combinadas. O TDAH está intimamente ligado as
disfunções  nas  Funções  executivas  (FEs),  que  são  divididas  entre  controle  inibitório,
memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. Objetivo do estudo: Organizar artigos acerca
do efeito das intervenções motrizes nas FEs de crianças com TDAH por meio de uma
revisão  de  literatura.  Referencial  teórico:  considerando  que  o  medicamento  é  um
importante tratamento para ao TDAH, mas que pode ter efeitos adversos como, maiores
níveis de estresse, ansiedade e depressão, diminuição do apetite, insônia, podendo haver
a dependência do medicamento, um tratamento diferente que ajude, se faz necessário.
Dessa forma, o exercício físico com seus possíveis efeitos positivos no comportamento
social, físico e cognitivo demonstra ser um possível tratamento. Material e método: Foram
selecionados  2177  artigos,  que  após  revisão  de  2  autores  7  artigos  atenderam  aos
critérios. As coletas foram feitas nas bases de dados PubMed, Scielo, LILACS, MEDLINE
e PEDro. Os artigos deveriam ter como participantes crianças de 6 a 12 anos de idade,
com diagnóstico de TDAH, podendo ou não estarem utilizando medicamentos durante a
intervenção. Resultado: Todos  os  7  estudos  selecionados  encontraram  melhorias  em
parâmetros das FEs nos participantes do grupo intervenção. três encontraram melhorias
nas habilidades motoras; dois melhoras de comportamento; um encontrou melhoras dos
sintomas de TDAH; um encontrou melhora na qualidade de vida das crianças. Discussão:
Os principais resultados encontrados foram que as práticas motoras como, tênis de mesa,
exercícios em esteira e yoga, demonstraram melhorias no desempenho de testes para
habilidades  motoras,  comportamentos,  sintomas  do  TDAH  e  na  qualidade  de  vida,
concordando com os achados de outros estudo presentes na literatura. Conclusão: De
acordo com os artigos da revisão, as intervenções motorizes proporcionaram resultados
benéficos em aprimorar os componentes das funções executivas, nos sintomas do TDAH,
no comportamento do TDAH, podendo ser mais uma forma alternativa e interessante para
o tratamento do TDAH em crianças de 6 a 12 anos de idade.
Palavra-chave: TDAH; funções executivas; intervenções motrizes; crianças.
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Abstract
Introduction:  The  attention  deficit  hyperactivity  disorder  (ADHD)  affects  the  cognitive
development of 3 to 7 % of the children in school-age. Children with this disorder presents
symptoms of inattention, hyperactivity, and impulsivity, and could be presented in combined
or separated way. The ADHD has a link with  disfunctions on executive functions (EF),
which has three parts, inhibition control, working memory and cognitive flexibility. Study
objective: Organize the articles about the effect of the motor interventions on EF in children
with ADHD in a literature review. Verify on systematic review the effect of physical exercise
and motor interventions in EF in children with ADHD. Theorical references: The treatment
with medicaments is an important treatment for ADHD but can have some adverse effects
like high level of stress, anxiety and depression and insomnia, decrease the appetite, and
may cause drug dependence. With these effects a different treatment shows necessary.
Thus, the physical exercise with his possible positive effects, like better social behavior,
improvements on physical and cognitive levels could be an alternative for the treatment.
Material  and method: A total  of  2177 articles were selected, which after review by two
authors found seven articles for reading. The collections of the articles were made using
the databases: PubMed, Scielo, LILACS, MEDLINE and PEDro. The articles should have
children between 6 to 12 years of age, diagnosed with ADHD, who may or may not be
using medications during the interventions. Results: All  7 studies that  were part  of  the
study found improvements in EF parameters in participants in the intervention group. Three
of  the articles found improvements in motor  skills; two in  behavior  improvements; one
found improvements in ADHD symptoms; one found improvements in the children's quality
of life. Discussion: The main results found were those motor practices such as table tennis,
treadmill exercises and yoga, demonstrated improvements in the performance of tests for
motor skills, behaviors, ADHD symptoms and quality of life, in accordance with different
studies in the literature. Conclusion: The articles on the review, the motor interventions
results benefit in EF components, on ADHD symptoms and in the ADHD behavior, this may
be an alternative treatment for ADHD with children aged 6 and 12 years.
Keywords: ADHD; executive function; motor intervention; children.

Efeito do exercício físico nas funções executivas em crianças com TDAH: uma
revisão sistemática. 

Introdução

Observa-se um aumento exponencial do interesse social e científico em assuntos

direcionados ao campo educacional e em especial ao acadêmico, com o foco vinculado a

métodos  e  estratégias  pertinentes  ao  aumento  da  aquisição  e/ou  manutenção  dos

domínios atencionais infantis (SILVA et al., 2019). Interesse este despertado pelo aumento
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exponencial de diagnósticos infantis de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade

(TDAH),  com prevalência  de  aproximadamente  3  a  7  % do  público  infantil  em idade

escolar (ZIEREIS; JANSEN, 2015).

O TDAH pode ser considerado um dos transtornos neurobiológicos mais evidentes

no público infantil,  seu diagnostico está associado a três elementos comportamentais,

como, desatenção, impulsividade e hiperatividade, estes sintomas podem ser expressos

separadamente  ou  associados  (KAISER et  al.,  2015). Estando  também relacionado  a

dificuldades  acadêmicas,  sociais  e  motrizes,  podendo  impactar  diretamente  em  suas

habilidades da vida diária (KEILOW; HOLM; FALLESEN, 2018).

Ao observar a manifestação dos comportamentos e/ou sintomas característicos do

TDAH, estes  sintomas devem surgir  antes  dos  12  anos  de idade,  como,  desatenção,

hiperatividade e impulsividade, conforme apresentado no manual diagnóstico e estatístico

de transtornos mentais (DSM-V), e para seu diagnostico os sintomas descritos devem ser

apresentados em, pelo menos, dois ambientes distintos de convívio e interação da pessoa

com TDAH, todos os relatos descritos devem causar interferência no desenvolvimento e

desempenho social, acadêmico e ocupacional da criança (KAISER et al., 2015).

Os sintomas correlatos ao TDAH estão intimamente relacionados a disfunções no

funcionamento das funções executivas (FEs), condição impactante nos ajustes sociais e

acadêmicos  (COUTINHO  et  al.,  2007).  As  FEs  podem  ser  definidas  nas  ações  e

capacidades de autorregulação e controle cognitivo do indivíduo nas interações com o

ambiente em que está inserido, sendo subdivididas em: memória de trabalho, controle

inibitório e flexibilidade cognitiva (DIAMOND, 2013). 

Objetivo do estudo

Organizar  artigos  acerca  do  efeito  das  intervenções  motrizes  nas  funções

executivas de crianças com o diagnóstico de TDAH por meio de uma revisão de literatura

Revisão de literatura

Pesquisas  recentes  demonstraram  que  crianças  com  o  diagnóstico  de  TDAH

apresentam um desempenho inferior nas avaliações das FEs em comparação aos seus

pares típicos (TARDOS, 2018).
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Dentre os tratamentos vinculados ao TDAH, tem-se o medicamentoso como o mais

conhecido e aplicado em especial no público infantil, como, o metilfenidato, tal tratamento

demonstra  efeitos  positivos  no  desempenho  social  e  escolar,  apesar  dos  benefícios

advindo  do  uso  da  medicação,  este  método  tem  seus  prejuízos  no  comportamento

emocional das crianças que o utilizam, como, maiores níveis de estresse, ansiedade e

depressão,  diminuição  do  apetite,  insônia  ou  até  dependência  do  medicamento

(BARKLEY; KNOUSE; MURPHY, 2011). 

Portanto, tem-se a necessidade de encontrar outros mecanismos de tratamento que

possam auxiliar nos ajustes sociais e comportamentais das crianças com TDAH, dentre

estas estratégias o exercício físico (EF) se faz presente como uma ferramenta ambiental

de  alto  valor  benéfico  para  o  desenvolvimento  social,  físico,  motor  e  cognitivo  deste

público, como, demonstram pesquisas recentes, aonde por meio de revisão sistemática,

selecionaram  estudos  aonde  o  público  estava  entre  6  e  18  anos  de  idade,  com

intervenção  motora,  sendo  elas  yoga  ou  exercícios  aeróbios,  como  natação,  corrida,

caminhada,  conseguiu  demonstrar  diminuição  dos  sintomas  desatentos  e  hiperativos

presentes no TDAH (CERRILLO-URBINA et al., 2015).

Sendo assim, com os possíveis  efeitos adversos do medicamento os exercícios

demonstram possíveis efeitos positivos nos sintomas do TDAH, na diminuição do estresse,

auxiliando  até  na  melhora  das  funções  executivas.  Essas  melhoras  acontecem  pelo

planejamento  motor  estar  relacionado  a  regiões  corticais  responsáveis  pelas  FEs

(O’BRIEN et al., 2021). Estes efeitos do exercício físico podem ser encontrados em todos

os componentes das FEs (BENZING; SCHMIDT, 2019; SILVA et al., 2019), além do mais

que déficits motores estão atrelados ao menor funcionamento das FEs. 

Materiais e métodos

O estudo se trata de uma revisão de literatura sistemática do tipo transversal, com a

metodologia quantitativa de análise descritiva. As pesquisas foram feitas nas plataformas

de busca, PubMed, ScieLO, LILACS, MEDLINE e PEDro. Com público-alvo de crianças

com diagnóstico de TDAH com idade entre 6 e 12

anos. Foram utilizados  os  operadores  booleanos  “and” e  “or” para  combinar  os
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descritores: TDAH,  criança,  funções  executivas,  coordenação  motora,  exercício  físico,

habilidade motora, exercício, atividade física, exercícios aeróbicos, sendo elas tanto em

inglês quanto em português. 

Os critérios de inclusão dos estudos selecionados por esta revisão foram: estudos

originais, somente estudos publicados e indexados, não aceitando artigos no “prelo”, com

intervalo temporal de 2010 a 2021, em análise de amostra de crianças com diagnóstico de

TDAH, com idade de 6 a 12 anos, sem apresentarem outros transtornos ou deficiências

neurológicas,  com  o  objetivo  de  analisar  a  relação  dos  componentes  das  funções

executivas com os domínios físicos e motores no respectivo público de forma aguda ou

crônica.  Os  critérios  de  exclusão  foram  estudos  que  não  tivessem  nenhum  tipo  de

intervenção motora, que os pesquisadores não tivessem acesso aos artigos.

O fluxograma da pesquisa  se  encontra  na Figura  1,  onde foram achados 2177

artigos, 1197 foram estudos excluídos por ferramentas automáticas presentes nas bases

de dados, sendo elas: ano, estudo randomizado e estudos clínicos, restando 980 estudos,

onde 30 foram removidos por duplicata, 660 por causa do título, 89 por causa do público,

16 pelo formato dos estudos que não se encaixavam nos nossos critérios de inclusão, 7

por falta de acesso, 37 por causa do ano, 118 por motivo de intervenção que não se

adequava ao estudo, 6 por conta da idade e 1 por ser um estudo piloto. Após isso, foram

selecionados  16  estudos  para  leitura,  aonde  3  foram  excluídos  pela  idade  dos

participantes, 3 por não possuírem intervenção motora, 1 não selecionou crianças com

TDAH, 1 por selecionar crianças com outro tipo de déficit e 1 pelo protocolo do estudo,

restando assim 7 estudos para fazerem parte do estudo.
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Figura 1. Fluxograma da pesquisa

Resultados

Todos os estudos encontraram diferenças significativas em parâmetros das funções

executivas  nos  grupos  intervenção  (GI). Em  relação  as  habilidades  motoras,  3  de  7

estudos encontraram melhoras significativas nos GI,  as melhoras em comportamentos

foram encontradas em 2 estudos, melhoras dos sintomas de TDAH foram encontradas em

1 estudo, e em relação a melhora da qualidade de vida foram encontrados resultados

positivos em 1 dos estudos analisados (Quadro 1).
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Autores Amostra Métodos Intervenção Resultados

ZIEREIS e 
JANSEN 
(2014)

Sexo: Masculino (32) e 
feminino (11).
Idade: De 7 a 12 anos de 
idade.
Modalidade: Atividades 
variadas. 
Medicação: Suspenderam
durante o estudo.

As crianças foram divididas em 3 grupos, sendo eles: GI1
(13), GI2 (14) e GC (16).
Testes  para  memória  de  trabalho  verbal  (MTVE):
Sequência de números e span de dígitos. 
Teste para memória de trabalho visual (MTVI): Blocos de
Corsi tapado. 
Teste para performance motora: M-BAC2.

Duração do estudo: 12 
semanas. 
Frequência: 1 sessão 
por semana. 
Duração das sessões: 
60 minutos.
Intervenção: Exercícios 
selecionados.

Resultados agudos:  Houve diferença significativa na habilidade de mirar e
pegar, mas não em outras valências.
Resultados crônicos: Houve diferença significativa nos testes de MTVI e 
MTVE (progressiva) e houve na MT geral em relação ao T1 e T2. Houve 
diferenças significativas quando comparados os grupos em relação ao tempo,
tendo diferenças significativas na MT geral, MTVE (regressiva) e na MTVI.; 
em relação a performance motora tiveram diferenças significativas no T2 do 
GI1 e GI2 nas habilidades motoras gerais e na habilidade de pegar e mirar

PAN et al. 
(2016)

Sexo: Masculino (32).
Idade: 6 a 12 anos.
Medicamento: 
Permaneceram com o uso
do medicamento.
Modalidade: Esporte de 
raquete.

Habilidades motoras: BOT-2
Comportamentos sociais: CBCL
Funções executivas: Teste de stroop (Cores).

Duração do estudo: 12 
semanas.
Frequência: 2 vezes por
semana.
Duração das sessões: 
70 minutos.
Intervenção: Tênis de 
mesa.

Habilidades motoras:  Melhoras  significativas  em força  e  agilidade no  GI
quando comparado entre T1 e T2; diferença significativa quando comparado
GI e GC em T2 em força e agilidades; e nos componentes motores temos
diferenças significativas no GI quando comparados T1 e T2.
Funções executivas: Superiores no GI quando comparados T1 e T2; quando
comparados GI e GC em T2 temos diferenças significativas melhores no GI.

MEMARMOGH
ADDAM et al. 
(2016)

Sexo: Masculino (36)
Idade: 7 a 11 anos
Medicação: Suspenderam
o uso do medicamento. 
Modalidade: Tênis de 
mesa, jogos com bola, 
corrida em esteira.

Teste para sintomas e diagnóstico de TDAH:  CBCL e
SNAP-IV
Teste para FEs: teste de stroop e teste go-no-go.
FC: Foram utilizadas fórmulas para determinar a FC alvo 
para o exercício.

Duração do estudo: 8 
semanas.
Frequência: 3 vezes por
semana.
Duração das sessões: 
90 minutos.
Intervenção: Exercícios 
selecionados.

Atenção seletiva: Tiveram diferenças no T1 e T2 do GI, mas não tiveram
resultados significativos entre o GI e GC.
Controle inibitório: Melhoras significativas para os resultados do GI quando 
comparados o T1 e T2.

CHOU et al. 
(2017)

Sexo: Masculino e 
Feminino (50).
Idade: De 8 a 12 anos.
Medicação: Suspenso 24 
horas antes dos testes. 
Modalidade: Yoga.

Teste de perseguição visual: Atenção seletiva
Teste  de  determinação:  Testa  o  tempo  de  reação,  a
atenção seletiva e tolerância a estresse.
Aptidão física:  Tinha testes de flexibilidade (Sentar-se e
alcançar), resistência muscular (Sentar-se e levantar em 1
minuto),  “power”  (Saltar  parado),  aptidão  cardiovascular
(Correr meia milha).
Análise demográfica

Duração do estudo: 8 
semanas.
Frequência: 2 vezes por
semana.
Duração das sessões: 
40 minutos.
Intervenção: Yoga.

Perseguição visual:  Para precisão foi encontrada diferença significativa no
GI  comparando  o  T1  e  T2.  Também  foram  encontradas  diferenças
significativas no T2 quando comparados o grupo controle GC e o GI. 
Tempo de reação: Tiveram diferenças significativas quando comparados o
T1 e T2 do GI.  E tiveram diferenças significativas quando comparados os
resultados de T2 entre o GC e o GI.
Teste de determinação: Houve diferença significativa no GI em relação ao 
T1 e T2. Também houve diferença significativa no T2 do GI comparado com o
GC.
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Autores Amostra Métodos Intervenção Resultados

FERNANDES 
et al. (2019)

Sexo: Masculino (26)
Idade: 6 a 11 anos
14 com diagnóstico e 12 
com desenvolvimento 
neuro típico.
Medicação: Suspenderam
o uso.
Modalidade: Intervenção 
psicomotora.

Teste para psicomotricidade: POB.
Testes  para  Funções  executivas:  Trilhas  parte  A e  B;
Teste de cores de Stroop; TAC; WCST.

Duração do estudo: 20 
semanas.
Frequência: 1 sessão 
por semana.
Duração das sessões: 
50 minutos. 
Intervenção: 
Intervenção 
psicomotora. 

Valências  psicomotoras:  Foram  encontradas  diferenças  significativas  no
pós-intervenção  quando  comparados  o  GI  e  GC  em  todas  as  valências
psicomotoras testadas.

BENZING e 
SCHMIDT 
(2019)

Sexo: Ambos os sexos 
(49).
Idade: De 8 a 12 anos. 
Medicação: Não informa 
quanto ao uso. 
Modalidade: 
Exergamings.

Análise demográfica
Testes para funções executivas: Controle inibitório: Teste
de  Simon  adaptado;  flexibilidade  cognitiva:  Teste  de
Flanker  adaptado;  e para  memória  de trabalho:  span de
cores progressivo adaptado.
Testes  para  sintomas  de  TDAH:  Versão  alemã  do
questionário de escala de Conners-3.
Testes motores: 6 componentes de 8 do teste motor 
alemão.

Duração do estudo: 8 
semanas.
Frequência: 3 vezes na 
semana.
Duração das sessões: 
30 minutos.
Intervenção: Por meio 
dos “Exergamings”.

Funções executivas:  Em CI foram encontradas diferenças significativas no
T2 entre GI e GC no tempo de reação; para FC foi encontrada diferença
significativa no T2 na velocidade de performance quando comparados ao GI
e o GC; em relação a MT não foi encontrada diferença significativa entre os
grupos.
Sintomas  de  TDAH:  Foram  encontradas  diferenças  significativas  no
resultado global da escala de sintomas do DSM-IV. 
Performance motora: Mostrou-se diferenças significativas entre GI e GC na
performance  geral  do  teste  e  quando  olhado  para  cada  teste,  tiveram
diferenças significativas nos saltos laterais e nas flexões.

DURGUT et al. 
(2020)

Sexo: Masculino e 
Feminino (30)
Idade: 7 a 11 anos
Medicamento: Sem uso 
de medicamento prévio. 
Modalidade: TE e TVCI.

Teste de atenção: Teste de Stroop TBAG.
Teste para sintomas de TDAH:  Escala de avaliação de
Conner (CRS)
Teste para sintomas de TDAH e Funções executivas:
BRIEF.
Teste para qualidade de vida: PedsQL.

Duração do estudo: 8 
semanas.
Frequência: 3 vezes por
semana.
Duração das sessões: 
De 45 a 60 minutos.
Intervenção: TE ou TE 
+ TVCI.

Sintomas  de  TDAH:  Melhorias  significativas  foram encontradas  nos  dois
grupos comparando o T1 e T2.
Funções executivas: Diferenças significativas no T1 e T2 e entre o grupo 
TVCI e o TE.
Qualidade de vida:  Melhoras significativas para os dois grupos em relação
ao T1 e T2.

GI: Grupo intervenção; GC- Grupo controle; T1- Primeiro momento; T2- Segundo momento; TE- Treinamento em esteira; TVCI- Treinamento de vibração do corpo inteiro; TAC- Teste
de atenção por cancelamento; WCST: Torre de Londrês; e cartas sortidas de winsconsin; POB- Bateria observacional psicomotora; FEs- Funções executivas; CI- Controle inibitório;
FC- Flexibilidade cognitiva; MT- Memória de trabalho; TDAH H- TDAH hiperativo; TDAH D- TDAH desatento; TDAH C- TDAH combinado.
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Discussão

Os principais resultados encontrados foram que as práticas motoras diversas como,

exergaming,  tênis  de  mesa,  yoga,  jogos  e  brincadeiras  entre  outros,  melhoram  o

desempenho cognitivo, mais especificamente no comportamento, nos sintomas atrelados

ao TDAH e melhora na qualidade de vida das crianças dentre os resultados dos estudos

avaliados.

Ao  salientar  os  efeitos  nas  habilidades  motoras,  três  dos  estudos  selecionados

nesta  revisão,  verificaram  efeitos  positivos  das  práticas  corporais  de  movimento  no

aprimoramento motor. Como, verificado por Jung Jae Kun et al (2017), observaram o efeito

de intervenções psicomotora na melhora nas habilidades e na coordenação motora em

crianças com TDAH, entre 8 e 9 anos de idade, achados interessante que demonstram

melhorias motrizes em crianças com TDAH por meio do movimento. Fato similar foram

observados por Ziereis e Jansen (2015) verificaram o efeito de intervenções motrizes, em

crianças  com  TDAH,  no  qual,  encontraram  aprimoramento  significativo  no  tempo  de

reação  e  nas  habilidades  motoras  entre  os  momentos  pré  e  pós  dos  dois  grupos

intervenção.  As  intervenções  foram  no  grupo  um:  habilidades  de  manipulação,  de

equilíbrio, acrobacias, mirar e arremessar,  tênis,  slackline, malabarismo, vôlei  de praia,

handebol e exercícios de coordenação; grupo dois: jogos de revezamentos, natação, jogos

de luta livre, escalada, corridas de orientação, ginástica, trampolim, salto em distância,

corridas  e  saltos  sobre  barreiras. Partindo  do  princípio  de  que  crianças  com  TDAH

possuem um déficit motor no equilíbrio quando comparados a seus pares (KAISER et al.,

2015), possíveis intervenções motrizes que estimulem o equilíbrio, sendo ele dinâmico ou

estático, poderiam ser uma forma interessante de se trabalhar com essas crianças, como

foi feito por alguns autores presentes no nosso estudo (CHOU; HUANG, 2017; DURGUT;

ORENGUL; ALGUN, 2020).

Em  referência  aos  aspectos  comportamentais  nas  crianças  com  TDAH,  foram

evidenciados resultados positivos em três dos artigos selecionados. Como demonstrados

por Cerrillo-Urbina et al.,  (2015) observaram em revisão sistemática, a intervenção por

exercícios  aeróbios  associadas  a  diminuição  dos  sintomas  de  hiperatividade,
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impulsividade e desatenção, achados que vão em encontro aos resultados encontrados

por Durgut, Orengul e Algun (2020) que também demonstraram relações benéficas entre a

prática  de exercícios  e  diminuição nos sintomas de ansiedade e  depressão no longo

prazo.

Outro fator interessante nos resultados dos estudos que integram esta revisão é a

demonstração  de  aumento  nas  capacidades  das  FEs  após  as  intervenções  físicas  e

motoras, fato interessante em discriminar os efeitos benéficos de intervenções motoras e

sua ação positiva nas FEs em crianças com TDAH, grupo que apresenta disfunções neste

componente de grande relevância para o sucesso na vida social e acadêmica. 

Ademais,  a  prática  motriz  também  pode  ter  resultados  interessantes  nos

componentes  sociais,  como  Pan  et.al  em  2016  demonstraram  melhoras  nos

comportamentos atrelados aos problemas sociais em crianças com TDAH submetidas a

atividades  motrizes,  reforçando  a  construção  anterior  entre  oferta  de  movimento  e

interação  social,  associa-se  a  aprimoramento  nas  capacidades  das  FEs  que  refletem

diretamente nas habilidades sociais e comportamentais (BECKER et al., 2013).

Todos  estes  resultados  evidenciados  nos  estudos  selecionados  nesta  revisão,

podem estar associados a algumas explicações, como aumento do número de neurônios,

aumento do número de vasos sanguíneos presentes do cérebro, permitindo que exista

uma  maior  quantidade  de  catecolaminas  circulantes  em  regiões  do  cérebro,  maiores

ativações de regiões cerebrais que estão ligadas ao planejamento motor e as funções

executivas em momentos desafiadores (MEMARMOGHADDAM et al., 2016), que exijam

maiores processamentos, como por exemplo o ato de aprender uma habilidade motora

nova (DIAMOND, 2013), o que acontece muito durante por exemplo as práticas motoras.

Devemos levar em consideração essa informação pois notamos que houve uma melhora

nas funções executivas e diminuição nos sintomas do TDAH das crianças, depois que

praticavam algum tipo de prática motriz. Podendo ser de grande valia para a diminuição da

utilização de medicamentos para o tratamento do TDAH. 

Portanto,  está  revisão  contribui  para  o  esclarecimento  e  questionamento  em

movimento de construção de estudos com resultados mais robustos sejam obtidos de

novas pesquisas. Os achados conseguem demonstrar  relações sólidas nos efeitos  da
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prática motriz nas FEs dessas crianças, além de reafirmar a importância da prática de

atividades físicas. Nota-se a necessidade de mais pesquisas com o foco a discriminar as

relações da prática do exercício físico para crianças com TDAH, um público com crescente

aumento  dos  seus  diagnósticos  e  com  necessidade  de  práticas  de  tratamento  não

farmacológicas que sejam aprimoradas e desenvolvidas. 

Acredita-se na importância da elaboração de futuros estudos com maior controle

quanto aos parâmetros prescricionais para exercícios físicos, para que seja possível ver a

diferença entre a prática dos exercícios físicos em suas diversas manifestações.

Conclusão

De acordo com os artigos da revisão, as intervenções motorizes proporcionaram

resultados benéficos em aprimorar os componentes das funções executivas, nos sintomas

do  TDAH,  no  comportamento  do  TDAH,  podendo  ser  mais  uma  forma  alternativa  e

interessante para o tratamento do TDAH em crianças de 6 a 12 anos de idade.

As intervenções motrizes foram interessantes também em aprimorar as habilidades

motoras. Além poder  gerar  resultados positivos nas habilidades motoras das crianças,

elemento que está interligado ao aumento das capacidades das funções executivas.
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Séries máximas de exercícios pliométricos potencializam o desempenho 
subsequente em 100 metros de pernada do nado Crawl?

Temática: Treinamento esportivo – Comunicação oral

Michele Espíndola (micheleespindolaef@gmail.com); José
Antonio Das Neves; Cleisson Barros Damasceno; Weberty

Teylon De Miranda Sousa; Leonardo Costa Pereira; Renato
André Sousa da Silva – UNIEURO, Brasília/DF, Brasil

Resumo
Exercícios  pliométricos,  vem sendo largamente  utilizados para  a melhora  do potencial
contrátil das fibras musculares de contração rápida. No entanto, pouco se sabe sobre os
efeitos de exercícios terrestre sobre a melhora da performance em meio aquático. Sendo
assim, o objetivo deste trabalho foi verificar o efeito agudo de exercícios pliométricos no
desempenho da pernada de Crawl em 100 metros. Participaram do estudo 21 voluntários,
saudáveis com histórico recente de prática recreacional de natação. Foram submetidos
inicialmente a uma avaliação antropométrica e a sessão de familiarização ao protocolo.
Nas 2ª e 3ª visitas, realizaram, contrabalanceado e randomicamente, duas sessões de
100 m de pernada do nado Crawl precedidos por exercícios de força explosiva (FE) ou não
(C, controle). O protocolo FE consistiu em três séries de agachamentos profundos com
saltos,  intercaladas  por  2  minutos  de  descanso. As  condições  foram  iguais  entre  si
(p>0,05). O tempo total em segundos da tarefa na condição FE foi 9,32% (p=0,18) maior
que  a  condição  C  indicando  que  o  protocolo  utilizado  través  da  pliometria  induziu
decremento do desempenho e fadiga precoce. A análise de Pacing demonstrou que houve
decréscimo de desempenho, no grupo FE, mas sem diferença estatística na velocidade de
execução  (p=0,28). Durante  as  quatro  parciais  25m,  não  houve  diferença  significativa
(p>0,05) entre os grupos. Os resultados demonstram que o protocolo utilizado não foi
capaz de induzir potencialização no desempenho da pernada do nado Crawl.
Palavras Chaves: Natação; potencialização; pliometria; desempenho.

Abstract
Plyometric exercises have been widely used to improve the contractile potential of fast-
twitch muscle fibers. However, little is known about the effects of land-based exercises on
improving performance in the aquatic environment. Therefore, the objective of this work
was to verify the acute effect of plyometric exercises on the performance of the crawl kick
in  100  meters.  Twenty-one  healthy  volunteers  with  a  recent  history  of  recreational
swimming  participated  in  the  study.  On  the  2nd  and  3rd  visits,  they  performed,
counterbalanced and at random, two sessions of 100 m front  crawl kick,  preceded by
explosive strength exercises (EF) or not (C, control). The EF protocol consisted of three
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sets of  deep squats  with  jumps,  interspersed with  2 minutes of  rest. The total  time in
seconds of the task in the FE condition was 9.32% (p=0.18) greater than the C condition,
indicating that the protocol used through plyometrics induced a decrease in performance
and early fatigue. Pacing analysis showed that there was a decrease in performance in the
EF group, but no statistical difference in execution speed (p=0.28). During the four 25m
partials,  there  was  no  significant  difference  (p>0.05)  between  the  groups. The  results
demonstrate that the protocol used was not able to induce potentiation in the performance
of the front crawl kick.
Key Words: Swimming; potentiation; plyometrics; performance. 

Séries máximas de exercícios pliométricos potencializam o desempenho
subsequente em 100 metros de pernada do nado Crawl?

Introdução

Comumente  os  esportistas  realizam  exercícios  de  aquecimento  precedendo  os

exercícios principais. O aquecimento mais usual consta de atividades aeróbias com baixa

intensidade  e  curta  duração  onde,  possivelmente,  ocorrem  benefícios  sobre  o

desempenho (Neiva et al., 2012). No entanto e recentemente, um modelo de aquecimento

chamado de potenciação pós-ativação (PPA) tem recebido atenção de pesquisadores e

treinadores (Fernández et al., 2015). 

A PPA envolve a realização prévia do exercício identificado como condicionante,

utilizando  movimentos  explosivos  de  intensidade  elevada,  livres  ou  com  máquinas,

similares ou não à gestualidade de uma atividade subsequente (Comyns et al.,2007; Silva

et al., 2014). Jones e Lees (2003) afirmam que a PPA permite uma ascensão aguda dos

níveis de força e potência musculares em atletas. Enquanto Sale (2003) explica que a PPA

ocorre por um aumento nas contrações isométricas musculares, com registros de baixas

frequências de força tetânica após a realização de uma atividade de condicionamento;

sendo o principal indutor desse fenômeno a fosforilação da miosina regulatória de cadeia

leve,  que  estimula  a  interação  actina-miosina  por  maior  sensibilidade  ao  cálcio

sarcoplasmático.  Batista  et  al.  (2003)  descrevem  que  em  decorrência  dessa  maior

sensibilidade  ao  cálcio,  um  número  maior  de  pontes  cruzadas  passa  a  ser  ativado

gerando  um  torque  muscular  superior  ao  observado  no  estado  não  potencializado.

Também se sugere que a ampliação da força muscular produzida nesse evento deva-se a
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uma maior duração da interação actina-miosina no mecanismo das pontes cruzadas.

Outro mais, tem sido considerado que intervalos de descanso curtos entre as séries

têm papel  fundamental  na  efetividade  da  atividade  condicionamento,  pois  reduzem a

solicitação física geral dos atletas em diferentes modalidades esportivas (Banks, 2016). 

O desempenho esportivo na natação é determinado pela capacidade de percorrer

uma distância no menor tempo possível (Barbosa et al., 2009). Assim, o nadador deve

deslocar-se na máxima velocidade possível através de recursos técnicos que promovam

propulsão  e  vantagem  hidrodinâmica.  Em  grande  parte  dos  nados,  a  pernada  é

responsável por manter o rolamento do tronco estabilizado (Apolinário et al., 2011).

Na natação os efeitos de PPA pronunciam-se durante esforços máximos de curta

duração (Neiva et al., 2012). Como exemplo dessa forma de esforço máxima e de curta

duração há a pliometria. No exercício pliométrico o ciclo de alongamento-encurtamento

muscular é realizado com grande intensidade e curtíssima duração em prol da ampliação

da  força  explosiva  (Pires  et  al.,  2011). Em  exercícios  desse  tipo  elevados  níveis  de

potência manifestam-se por meio da velocidade de movimento e deslocamento. Dentre as

formas de desenvolvimento de potência, encontra-se o treinamento resistido, o qual se

caracteriza  pela  constante  resistência  externa  resultante  da  carga  intencionalmente

imposta (Barbosa & Júnior,  2006). No contexto específico da natação, são conhecidas

condições  em  que  ocorre  transferência  de  condicionamento  da  força  e  potência

desenvolvidas  de  fora  da  piscina  para  o  desempenho  natatório.  Seja  relativa  à

gestualidade explosivo-competitivo, de endurance, ou em séries repetidas em uma sessão

de treino cotidiano (Neiva et al., 2012; Neiva et al., 2014; Cuenca-Fernández et al., 2015).

Contudo, há condições em que efeitos de PPA não são identificados (ABBES et al., 2018;

ABBES et al., 2020) a depender do grupo etário amostral e, principalmente, do protocolo

de PPA utilizado.

O aquecimento possivelmente melhora os níveis  de desempenho, foi  utilizado a

potenciação pós-ativação  (PPA)  para  obter  um melhor  desempenho potencial. Com a

hipótese de que, 3 séries com o máximo de repetições de agachamentos pliométricos iria

diminuir o tempo de execução e potencializar a pernada do Crawl em 100m. Assim este

estudo  teve  como  objetivo  verificar  o  efeito  agudo  de  exercícios  pliométricos  no
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desempenho da pernada de Crawl em 100 metros.

Métodos

Delineamento Experimental

O presente estudo se trata de um ensaio clínico randomizado, com presença de

crossover. Os participantes foram aleatorizados em relação ao protocolo de aquecimento

pliométrico ou exercícios de alongamento e mobilidade articular, determinando o protocolo

a ser realizado na sessão subsequente (48h após a familiarização), assim como exposto

na  figura  1.  Todo  protocolo  seguiu  as  orientações  predispostas  nas  resoluções  MS

466/2012 e MS 510/2016, atendendo todos os requisitos éticos para pesquisa com seres

humanos.

Figura 1. Fluxograma de procedimentos adotados pelo estudo.

Amostra 

 Foram incluídos na amostra sujeitos que demonstraram prontidão para atividades

físicas investigadas pelo questionário PAR-Q. Para estes foram disponibilizados Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a fim de esclarecer todos os objetivos, riscos e

benefícios de participar deste estudo. Como também, foram informados que não haveria

remuneração para participação neste estudo. Como critério de exclusão os indivíduos não

puderam  apresentar  problemas  osteomioarticulares  que  gerassem  restrições  com  a

prática de natação ou se negar a assinar o TCLE. Como também, faltar uma das etapas

do estudo.
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Procedimentos 

Cada voluntário apresentou-se três vezes para cumprir as etapas do estudo: 1ª)

avaliação  pré-participação  e  familiarização;  2ª)  e  3ª)  condições  controle  (C)  e  força

explosiva (FE). Inicialmente foram submetidos a uma mensuração da massa corporal (kg)

e estatura (cm), para calcular o índice de massa corporal (IMC). Nesta primeira visita foi

realizada também uma familiarização (20 minutos) com os exercícios de força explosiva.

Na  segunda  e  terceira  visitas  os  voluntários  realizaram,  randomicamente,  nas

condições C e FE. Nas duas condições os voluntários foram orientados a fazer exercícios

de  alongamento  e  mobilidade  articular  de  membros  inferiores,  superiores,  tronco  e

cervical previamente ao início dos testes, denominado como alongamento geral (AG) e um

aquecimento de 7 minutos de corrida em volta da piscina a 65% da Frequência Cardíaca

de  Reserva calculada  a  partir  das  equações  de  FC máxima de Tanaka (2001): [208-

(0,70*Idade): FCreserva = [(FCMáx -  FCrepouso)  x  %intensidade]  +  FCrepouso]  e  foi

medida a frequência cardíaca (polar Waerlink FIT7) em repouso, após os 100 metros e 5

minutos de repouso após o teste.

Os participantes se alimentaram 1 hora antes dos testes e não puderam ingerir

bebidas alcoólicas. Foi solicitado aos voluntários que não realizassem atividades físicas

durante  o  período  de  testes  físicos.  Os  participantes  foram  trajados  com  roupas

adequadas para prática de natação, touca e óculos. As sessões de exercícios duraram 15

minutos  e  foram  separadas  por  48  horas,  onde  foram  mensurados:  o  número  de

repetições realizado em cada exercício de força, tempo total e parcial (a cada 25m) e em

100m de pernada do nado Crawl com pegada alta na prancha subsequente. Os testes

foram realizados na piscina de 25 metros semiolímpica. Para realização da pernada do

nado Crawl os voluntários utilizaram prancha (SLADE).

 Na condição C os voluntários realizaram o alongamento e o aquecimento (corrida

de 7 minutos) e após, imediatamente foi feito o teste de 100 metros de pernada de Crawl.

Enquanto na condição FE os voluntários realizaram o alongamento e o aquecimento (7

minutos de corrida 65% de FCmáx) e após, imediatamente foram realizadas três séries de

agachamentos pliométricos até exaustão, intercalado, por descanso passivo de 1 minuto

entre a primeira e a segunda série. Ao término da terceira série ocorreu um descanso de
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dois minutos em pé e foi realizado o teste de 100 metros de pernada de Crawl. O exercício

pliométrico constou de uma sequência de agachamentos profundos seguidos de saltos

com altura máxima até a exaustão. Na condição FE nenhum tipo de carga adicional foi

imposto aos voluntários.

Foi calculada as variações entre os tempos parciais sob o somatório das diferenças

de cada parcial em relação a primeira parcial, divido pelo somatório das médias de todas

as parciais. O Índice de fatigabilidade em relação as 3 séries do exercício pliométrico foi

calculado a partir dos somatórios das diferenças entre a primeira série e as duas outras

subsequentes, dividido pelo somatório das médias de cada parcial.

Análises Estatísticas 

Para as análises estatísticas foi utilizado o software SPSS versão 21 for Windows.

Os dados categóricos foram apresentados por meio de frequência absoluta e/ou relativa,

já os dados numéricos foram apresentados por média ± desvio padrão. Para verificação

da distribuição normal, foi utilizado o teste de Shapiro Wilks. Para as comparações entre

os grupos controle e PPA, foi administrado o teste t para amostras independentes. Para

diferenças significativas o estudo assumiu que p≤0,05. 

Resultados

Participaram do estudo, indivíduos fisicamente ativos, com idade média entre 18 e

35 anos, com estatura média 177±7,18 cm e com o indicie de massa corporal (IMC) com

média 22,5±2,89.

No  protocolo  de  saltos  pliométricos  foram  realizadas  em  média  18,9±5,64

repetições na primeira série,  15,14±3,48 repetições para a segunda série,  e na última

série  atingiram  12,86±3,05  repetições,  apresentado  um  índice  de  fatigabilidade  de

0,73±0,56. 

O grupo PPA obteve a média de 266,62±62,07 seg para percorrer os 100 metros,

enquanto  o  grupo  controle  teve  sua  média  em  241,76±55,9  seg,  não  apresentando

diferenças estatística (p=0,18), assim como as parciais apresentadas na figura 2 (p>0,05).

As  velocidades  impostas  nas  duas  condições  também  não  apresentaram  diferenças
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estatísticas (p=0,28), onde o grupo controle imprimiu a velocidade de 0,44 m/s e o grupo

PPA de 0,40 m/s.

Figura 2. Comparação dos tempos parciais dos quartis da prova de 100 m, entre os grupos 
que realizaram exercício pliométrico (PPA) e o grupo controle.

Figura 3. Comparação das variações de tempo entre os grupos que realizaram o exercício 
pliométrico (PPA) e o grupo controle.

Discussão

O presente estudo verificou os efeitos agudos de exercícios de força explosiva sobre

o desempenho da pernada na natação. Os resultados revelaram que três séries máximas

de agachamentos pliométricos reduziram o desempenho subsequente em 100 metros de

pernada do nado Crawl. Desta forma, o protocolo sugerido mostrou-se ineficiente para

induzir potencialização pós-ativação nesta condição de natação.

A  redução  na  geração  de  força  muscular  e  a  consequente  diminuição  do

desempenho são identificadas como fadiga. Quando há uma ativação prévia com alta

intensidade  é  possível  que  ocorram  melhoras  temporárias  no  desempenho,  o  que  é
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conhecido como potencialização. Tal fenômeno comumente ocorre em fibras ou músculos

isolados (Batista et al., 2010).

Neste contexto, Kilduff e Bevan (2007) delimitam que para ocorrer efeitos de ganho

de  desempenho  são  necessário  4  min. de  recuperação  entre  o  término  da  atividade

condicionante  (potencializadora)  e  a  tarefa  principal  (potencializada).  Neste  desenho

experimental,  os  voluntários  tiveram dois  minutos  de  recuperação  entre  as  séries  de

agachamento e a tarefa principal. Assim, parece que para haver efeitos de potencialização

com  exercícios  pliométricos  é  necessário  ampliar  o  tempo  de  recuperação  entre  as

sessões, caso contrário os efeitos de fadiga tornam-se mais evidentes.

Segundo  Wilson  et  al.  (2013)  é  comum  ocorrer  efeitos  de  potencialização  em

pessoas treinadas quando realizam um esforço após uma atividade condicionante. Nestas

pessoas parece haver maior resposta positiva a estímulos prévios em vez de fadiga. O

treinamento  de  pliometria  é  um método  para  gerar  uma  melhora  no  ganho  de  força

explosiva baseada em um ciclo de alongamento e encurtamento (CAE), visando assim um

estresse  muscular. Quando  os  saltos  e  a  aterrissagem são  realizados  de  uma altura

pequena, a contração muscular apresenta baixa atividade, gerando um baixo resultado de

ganho de força (Pires et al., 2011).

De acordo com Boullosa et al. (2011) quando se realizam saltos os sujeitos têm uma

perda de força explosiva, onde deveria manter a potência fazendo assim uma melhora no

aumento de potência. A força explosiva era o parâmetro mais afetado pela fadiga. No

entanto, se tornou uma influência negativa para o desenvolvimento de força, pois a rigidez

vertical foi afetada pela fadiga por isso não atingiu diferença significativa.

Toslaski et al. (2011) realizaram um estudo com esgrimista de elite para avaliar os

efeitos das contrações isométricas e pliometria sobre o desempenho explosivo das partes

superiores  e  dos  membros  inferiores  composto  por  treze  homens  e  dez  mulheres,

realizando  o  protocolo  de  pliometria  três  séries  de  cinco  repetições,  o  desempenho

explosivo  foi  avaliado  através  da  realização  de  salto. Após  a  pliometria  os  membros

inferiores  permaneceram  inalterados,  com  resultado  encontrado  foi  que  o  menor

desempenho de potência pode afetar negativamente após o salto, porém foram alertados

fazer uso de exercícios isométricos para induzir uma resposta positiva da potencialização

pós-ativação, Colaborando com o estudo de Barbosa et al. (2003) a potencialização teve

sucesso quando realizaram protocolos composto por contrações isométricas com duração
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máxima  de  três  a  dez  segundos  e  também  com  exercícios  de  força  dinâmica  onde

permitem a realização de 1-5 RM.

Conclusão

Ficou evidenciado que o protocolo utilizado de força explosiva não foi  capaz de

induzir potencialização do desempenho em prova simulada de pernada do nado Crawl.

Contudo,  como  são  escassos  os  estudos  de  potencialização  na  natação,  o  presente

estudo contribuiu no sentido de refutar, conforme o protocolo utilizado, o uso da pliometria

como agente potencializador do desempenho da pernada na natação.
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Avaliações na natação infantil: percepções de tutores sobre o reconhecimento das 
medidas e apresentação dos desempenhos que indicam direção e metas no 
aprendizado
Temática: Atividade física e saúde – Pôster

Renato Ramalho; Ana Maria Pinheiro 
William Urizzi de Lima; Almir Marchetti

(amarchetti@metodologiagb.com.br); Fabrício Madureira – Metodologia
Gustavo Borges, Brasil

Resumo
Introdução:  Modelos  de  avaliação  podem  ter  características  diagnósticas,  somativas  e  formativas,  no
entanto independente da finalidade fim, as avaliações permitem ao professor guiar o aprendiz em direção a
metas específicas (Gallahue e Donnelly, 2008) porém na natação infantil, ainda são limitados os estudos
que investigam o impacto de estratégias de apresentação dos dados de desempenho, aos aprendizes em
diferentes níveis de habilidade. Objetivos: Investigar a percepção dos tutores e das crianças sobre o efeito
da forma de apresentação dos resultados de um modelo de avaliação; analisar a magnitude dos efeitos em
níveis de desenvolvimento distintos do nadar.  Revisão de literatura: Modelos de avaliação parecem ser
decisivos em um processo de ensino aprendizagem (Hattie, 2017). Na natação, diferentes modelos têm sido
apresentados (Murcia,  et  al,  2020; Pinheiro  et  al,  2021)  no entanto,  a  conscientização  deste  processo
quando  envolve  tutores  e  crianças  aprendizes  ainda  parece  pouco  investigado  do  ponto  de  vista  da
maximização dos desempenhos.  Metodologia: Participaram do estudo 75 tutores de crianças em cinco
diferentes níveis de progressão de habilidades natatórias. Todos participaram de uma estratégia diferenciada
de apresentação dos resultados de seus desempenhos, constituída da seguinte forma – tutores recebiam a
avaliação com os desempenhos dos seus filhos na área da piscina; os professores explicavam sobre a
avaliação; as crianças recebiam figurinhas temáticas colantes que deveriam ser afixadas no desempenho de
cada habilidade; tutores e filhos eram incentivados a interpretar os desempenhos; finalmente,  os jovens
entravam na água para a demonstração aos pais. Para compreender o efeito da estratégia, foi estruturado
um questionário foi  constituído por perguntas relacionadas ao impacto percebido nas crianças sobre os
desempenhos e a compreensão destes sobre o seu desenvolvimento, entre elas: A estratégia influenciou
seu filho a ficar mais motivado com o programa?; Seu filho identificou o progresso e as habilidades que
devem ser aprimoradas?; Foi capaz de dizer o que ele precisa melhorar?; O que mais você e seu filho
gostaram da apresentação da avaliação pedagógica?. Para análise dos dados optou-se pelo teste binomial
para  detectar  as  frequências  de  respostas;  Anova  para  medidas  independentes  permitiu  realizar  as
comparações entre as percepções de diferentes níveis e o teste de correlação de Pearson para indicar as
magnitudes de relação entre as variáveis investigadas. Resultados: Com relação a motivação das crianças
com o programa os dados indicaram que 68% dos participantes  identificaram que influenciou. Já  com
relação a percepção sobre o progresso e as habilidades que ainda devem ser  aprimoradas 89,3% das
crianças foram capazes de identificar; finalmente com relação a identificação sobre o que é preciso melhorar
apenas 21% das crianças não foram capazes de identificar as habilidades que necessitaria melhorar. O
teste Binomial permitiu detectar as maiores frequências de respostas para as questões - O que mais gostou
da estratégia de apresentação da avaliação pedagógica? Foram “objetividade pedagógica” (50), “técnica
com as figurinhas temáticas” (36) e “explicação dos professores” (35). - O que seu filho mais gostou da
apresentação da avaliação pedagógica? A afirmativa que mais pareceu (41) foi “Poder mostrar aos familiares
e amigos a evolução dele”. Nas análises interníveis o teste de Anova indicou que nas questões “motivação
com o programa”, identificou o progresso” e “sabe o que precisa melhorar”, somente nesta última, o grupo
aperfeiçoamento  apresentou  desempenhos  superiores  ao  grupo  iniciação  p=0,001. Conclusão: Para  os
tutores, a forma de apresentação e objetividade pedagógica dos resultados, teve potencial para influenciar
os filhos para um maior envolvimento com o programa. Já as crianças que identificaram seu progresso e
suas direções no ensino, também apresentaram maior percepção do que precisavam melhorar e potencial
para manterem-se mais motivadas com o programa.
Palavras-chaves – avaliação no nadar; natação infantil; percepção dos tutores
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Medidas absolutas, relativas e as unidades de medidas arbitrárias: resultados
e possibilidades no desempenho de pular corda
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Resumo

Introdução: Níveis baixos de atividade física ainda são um dos maiores desencadeadores das doenças
crônico degenerativas não transmissíveis na população nacional, no entanto, estudos recentes apontam que
o envolvimento de práticas corporais com medidas distintas, podem favorecer o engajamento com a prática
do  exercício  por  um  número  maior  de  participantes.  Objetivos:  Avaliar  os  desempenhos  máximos
intertentativas  em universitários  para  o  salto  de  corda  de  curta  duração; comparar  as  magnitudes  de
diferenças para o desempenho entre os sexos; analisar os efeitos de ranqueamentos para os desempenhos
absolutos,  relativos e de unidades de medidas arbitrárias.  Revisão da literatura: A habilidade de pular
corda, tem na literatura acadêmica, apresentado um potencial robusto para aumentar os níveis de aptidão
relacionados a saúde de escolares (YANG et al, 2020; DONG et al, 2021) principalmente, em função do seu
baixo custo, fácil aprendizagem e multiplicidade de possibilidades de execução. No entanto, possibilidades
de registros dos desempenhos levando em conta desempenhos absolutos, relativos e unidades de medidas
arbitrárias (UMA) têm potencial  para aumentar  o engajamento dos praticantes com o exercício  (ACSM,
2022), bem como, induzir uma motivação contínua com sua prática (LUO, et al, 2019). Desta forma, torna-se
intrigante a criação de medidas no pular corda, que possam aumentar o envolvimento da população com
sua prática.  Metodologia: Participaram do experimento 26 indivíduos, todos estudantes universitários do
curso de Educação no 5º semestre, com média de idade, peso e altura de respectivamente 20,5(8,6) anos;
70,2(14) kg e 174,5(10,3)cm. Para o teste de pular corda, utilizou-se três tentativas de desempenho máximo
para saltos em 30 segundos. Como intervalo  adotou-se 2 minutos de descanso. Para a construção do
desempenho relativo optou-se pela multiplicação do peso corporal (Pc) pelo número de repetições (Nr) e a
UMA criada foi a relação {[(Pc*Nr)+Altura]*Idade5}. Para a análise intergrupos com relação ao sexo optou-se
pelo teste Wilcoxon-U para medidas independentes. Na análise de correlação entre o peso corporal e a
carga absoluta utilizou-se o teste de Pearson. Resultados: Ver tabela 1
Tabela 1. Desempenhos totais para as variáveis investigadas entre os sexos 

Sexo N Mediana Quartis

Des_Absoluto
F 7 182 [90:203]
M 19 170 [127:193]

Carga relativa
F 7 9464 [5220:13157]
M 19 11600 [9238:15228]

UMA
F 7 9989 [5763:13742]
M 19 12230 [9841:15927]

Para o ranqueamento nas três condições, observou-se que a ordem de colocação dos voluntários mudava
com a unidade de medida investigada, caracterizando a pluralidade de possibilidades
Discussão e Conclusão: Com base nos dados é possível afirmar que as diferentes formas de medidas
(Absolutas – Nr; Relativas – Nr*Pc; UMA - {[(Pc*Nr)+Altura]*Idade5}) induziram a ranqueamentos distintos,
gerando mudanças de colocações em todos os participantes, corroborando com os achados de Jerônimo et
al  (2022)  quando  avaliaram  crianças  com  base  em  suas  características  biológicas.  Não  se  detectou
diferenças entre os sexos e o Pc, neste experimento, foi uma variável decisiva influenciar o ranqueamento
entre  os  sexos  (r=0,63; p=0,000)  Desta  forma,  pode-se  afirmar  que  as  estratégias  têm potencial  para
aumentar  o  envolvimento  do mesmo grupo  de  pessoas com a mesma tarefa  (pular  corda)  variando  a
interpretação do desempenho final. 
Palavras-chaves: pular corda; cargas relativas; unidades de medidas arbitrárias 
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Efeito da Idade Relativa em estudantes-atletas de Mato Grosso (Brasil) 
participantes dos Jogos Escolares Brasileiros 2021: análise de acordo com o 
sexo e modalidade esportiva 
Temática: Escola

Carla Danielly dos Santos Nascimento (carladanielly95@gmail.com) –
UFMT/MT; Samuel da Silva Aguiar - UDF, Brasília/DF; Lucas Savassi
Figueiredo – Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, Lagoa

Santa, MG; Willian Bordin da Silva – FACEM, Sorriso/MT; Vivian de
Oliveira – IESB, Brasília/DF; Henrique de Oliveira Castro – UFMT,

Cuiabá/MT, Brasil
Resumo

Introdução - O Efeito da Idade Relativa (EIR) é uma consequência da diferença de idade entre pessoas
envolvidas na mesma categoria etária na prática de um determinado esporte, sendo que essa distribuição
assimétrica parece favorecer  atletas nascidos nos meses iniciais  do ano em relação aos nascidos nos
últimos meses do ano. Apesar de existirem estudos em diferentes esportes e níveis competitivos, trabalhos
envolvendo  estudantes-atletas  de  nível  escolar  são  escassos  e  necessitam  de  mais  investigações.
Objetivos -  Investigar  a  presença  do  EIR  em  estudantes-atletas  escolares  participantes  dos  Jogos
Escolares Brasileiros (JEBs) 2021, de acordo com o sexo e modalidade esportiva disputada (individual ou
coletiva). Revisão de literatura – O EIR está presente, principalmente, em indivíduos do sexo masculino, se
manifestando em menor magnitude em indivíduos do sexo feminino. Uma das explicações para tal  é a
diferença na maturação biológica quando comparados os sexos. No entanto, estudos apontam que o EIR
pode estar  presente  desde as categorias mais  jovens até  as adultas. Assim,  o  EIR pode influenciar  o
recrutamento  de  indivíduos  para  a  prática  esportiva,  bem como  a  forma  como  desenvolvem  as  suas
capacidades/habilidades  atléticas,  e  pode  ter  efeito  negativo  com  a  exclusão  de  possíveis  talentos
precocemente,  devido  ao  sistema  arbitrário  de  categorização  por  data  de  nascimento  da  maioria  dos
esportes. Material e Método - Participaram do estudo 190 estudantes-atletas da categoria B (12 a 14 anos
de idade) do estado de Mato Grosso - Brasil, de ambos os sexos e modalidades esportivas coletivas e
individuais, participantes dos JEBs 2021. Um estudante-atleta foi excluído da amostra por não apresentar o
mês de nascimento. Os dados foram fornecidos pela Coordenação de Eventos Esportivos Escolares do
Secretaria de Esportes e Lazer (SAEL) do estado de Mato Grosso. Testes de qui-quadrado ( 2) de aderênciaχ
foram  realizados  para  comparar  a  distribuição  das  datas  de  nascimento  dos  atletas  segundo  sexo  e
modalidade esportiva (coletiva ou individual). Os atletas foram divididos de acordo com seus trimestres de
nascimento (Q1, Q2, Q3 e Q4), e foi assumida uma distribuição igual (25%) como a frequência esperada
para  cada  trimestre.  Resultados  e  discussão -  Nossos  resultados  indicaram  uma  distribuição  dos
estudantes-atletas do sexo masculino significativamente maior para o Q1 e Q2 comparados com o Q3 e Q4,
enquanto que para o sexo feminino houve uma maior distribuição para nascimentos no Q3 em comparação
com o Q4. Na comparação entre modalidades esportivas, foram encontradas maiores concentrações de
estudantes-atletas no Q1, Q2 e Q3 comparados com o Q4 nos esportes coletivos e maiores concentrações
de estudantes-atletas no Q2 comparado com o Q4 nos esportes individuais. Conclusão – Concluímos que o
EIR  está  presente  nos  estudantes-atletas  do  sexo  masculino,  principalmente  entre  os  praticantes  de
modalidades esportivas individuais.
Palavras-chave: Educação Física Escolar. Jogos esportivos. Quartil de nascimento.
REFERÊNCIAS:
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Aplicação de protocolo de avaliação da natação adaptada para pessoas 
Transtorno do Espectro Autista 
Temática: Inclusão e diferença e movimentos sociais – Pôster

Edilson Francisco Nascimento (edilsonnut@gmail.com); Natália
Liggeri; Marcia Correia Moita; Raquel Marques; Valéria dos Santos

Pedrosa; Ana Paula Gomes, SEDF – UCB – Brasília/DF, Brasil
Resumo

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) pode ser definido como padrões restritos e repetitivos
de  comportamento,  interesses  ou  atividades,  fala  repetitiva,  manutenção  de  rotina  com  resistência  a
mudanças entre outros (APA, 2013). Referencial teórico: Apesar de inúmeras atividades esportivas observa-
se  que  as  atividades  aquáticas  têm maior  êxito  nas  aquisições  das  habilidades  individuais  para  essa
população em oposição às atividades terrestres, sendo a natação uma das mais procuradas pelos pais de
crianças com TEA (Pereira et al., 2019). Pereira e Almeida (2017) afirmam que natação é capaz de favorecer
o  grande  avanço  do  desenvolvimento  da  criança  com  TEA,  pois  contribui  para  a  aprendizagem  e
aperfeiçoamento da coordenação motora, conhecimento do próprio corpo e do espaço. Objetivo: analisar a
aplicabilidade dos resultados do protocolo de avaliação da natação adaptada para pessoas com deficiência.
Foram avaliados 52 estudantes com diagnóstico de TEA, idade entre 7 e 12 anos participantes da oficina de
atividades aquáticas do atendimento educacional  especializado em Educação Física no Projeto  Espaço
Com-Vivências  (PECV).  Material  e  Método: O  instrumento  de  avaliação  das  habilidades  aquáticas  foi
desenvolvido no PECV e está estruturado através da utilização de escores para indicação de habilidades
aquáticas com objetivo de determinar os tipos de atendimento e avaliar o aprendizado contendo 28 itens,
onde são  assinaladas alternativas: não (0),  em processo  (1)  e  sim (2). Critérios  de  pontuação: 0-10  -
adaptação ao meio aquático, 11-30 -iniciação de aprendizagem ao nado e 31 a 56 - aperfeiçoamento. Para
estabelecimento  de  um programa  de  intervenção  adequado,  ressalta-se  a  importância  de  estimular  e
promover o desenvolvimento geral para que o aluno atinja o melhor grau de autonomia possível (BIANCONI,
2012). Resultados: 28 estudantes 54% entre 0-10 pontos , 20 estudantes 38% com pontuação entre 11 – 30
e 4 estudantes 8% com pontuação acima de 31 pontos, podendo ver assim uma clara diferenciação nos
grupos onde 92% obteve o score abaixo de 30 pontos e 8 % acima de 31 pontos. Discussão: A intervenção
em meio  aquático tem sido defendida por  diversos autores como forma de promover  e  acompanhar  o
desenvolvimento global da criança. A natação influencia diretamente a qualidade de vida da criança com
TEA impactando os processos físicos e sociais, melhorando as relações de comunicação e autoconfiança,
através de uma prática prazerosa e divertida (Santos et al, 2020). Garcia et al. (2012) descreve uma série de
resultados, tais como: o desenvolvimento da autoestima, proporcionado pela ampliação das capacidades de
movimento no meio aquático. Conclusão: O protocolo faz uma boa diferenciação entre os grupos e tem boa
aplicabilidade para avaliar a evolução na aprendizagem da natação em pessoas com TEA. Observa-se ainda
que o protocolo tem boa aplicabilidade para avaliar o desempenho da aprendizagem da natação.
Palavras-chaves: Natação; Atividades aquáticas; Transtorno do espectro Autista.
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A prática do futebol feminino nas escolas do Gama – DF
Temática: Escola – Pôster

Maria Eduarda Souza Martins; Mateus Silva Serra; Gabriel de Oliveira
Silva; Gisele Kede Flor Ocampo (gisele.ocampo@uniceplac.edu.br)

UNICEPLAC, Gama/DF, Brasil.
Resumo

Introdução -  A  educação  física  como  componente  curricular  obrigatório,  deve  formar  o  aluno  crítico,
autônomo, por meio do conhecimento, reflexão e transformação da cultura corporal de movimento, porém
durante muitos anos, usaram-se justificativas biológicas para diferenciar as práticas corporais e esportivas
oferecidas a homens e mulheres. O ambiente esportivo se apresenta como um mundo de representações,
construções e transformações de homens e mulheres, que por inúmeras vezes, ultrapassam os limites entre
as fronteiras do que foi construído culturalmente como feminino e masculino (GOELLNER, 2003). Objetivo -
Identificar se há interesse das estudantes e incentivo dos professores de educação física na prática do
futebol feminino em escolas do Gama – DF. Revisão de literatura - De acordo com Furlan e Santos (2008),
a escola separa os indivíduos através de classificações, ordens e hierarquização, causando assim distinções
e desigualdades entre os estudantes no ambiente escolar. Na escola, cabe ao professor de educação física
compreender que o ambiente escolar é um local de construção social do masculino e feminino. Assim, as
atividades que promovem a separação dos sexos devem ser trocadas por atividades que possibilitem a
interação entre os dois sexos como forma de diminuir ou até mesmo acabar com o sexismo nos esportes
(ALTMANN, 1988). Tal desigualdade não acontece apenas por parte dos alunos, mas também pela forma
em que a escola lida com o tema. Segundo Santos e Hirota (2012), é preciso fazer da aprendizagem do
futebol uma prática proveitosa e prazerosa às meninas, assim como fazer da aula um momento de reflexão
sobre  a  construção  histórica  de  papéis  e  as  diferentes  atribuições,  podendo  dessa  forma  reduzir  a
discriminação no futebol feminino. O professor deve facilitar a participação de todos nas aulas de educação
física, deixando de lado as questões relacionadas ao gênero, e difundindo o esporte para todos os alunos. O
ambiente escolar deve ser um espaço onde além de aprender a escrever, aprimorar a fala e os conteúdos
das disciplinas os educandos também devem transformar os conceitos acerca das questões relacionadas ao
gênero, adquirir uma visão crítica e consciente do seu papel como cidadãos. Deste modo, “a educação física
deve proporcionar vivências aos seus alunos que não estejam nem explicita, nem implicitamente fundadas
em estereótipos de gênero, contribuindo para desfazê-lo de preconceitos” (BERRIA, at al, 2010). Material e
método –  Trata-se  de  uma  pesquisa  qualitativa  exploratória  com observação,  que  permite  observar  o
comportamento das pessoas, e documental, baseada em registros e documentação fornecidos pela própria
escola. Foram observadas 10 turmas de ensino médio nas aulas de educação física, no ensino público do
Gama-DF e aplicadas entrevistas as alunas e aos professores destas turmas. Resultados e discussão – As
turmas apresentam um total de 271 estudantes, 140 são do sexo feminino e 131 do sexo masculino. Do total
de meninas entrevistadas apenas 12% relatam gostar de jogar futebol, mas dizem não gostar de jogar com
os estudantes do sexo masculino. Ao responder sobre o incentivo dos professores nas aulas para a prática
da modalidade a maioria relata não haver. Os professores entrevistados relatam não oferecer a modalidade
exclusivamente para meninas, sendo oferecida junto com os estudantes de sexo masculino. Conclusão -
Conclui-se que ainda existem questões inerentes a desigualdade de gênero, sendo muito marcante dentro
da  educação  física  escolar,  mesmo  com  tantas  conquistas  das  mulheres.  Ainda  são  necessárias
intervenções  pedagógicas  para  descontruir  barreiras  criadas  culturalmente  que  impedem  as  mulheres
atualmente de se interessarem mais pelo futebol na educação física. A modalidade sendo oferecida de modo
exclusivo para as meninas poderia aumentar o interesse além de incentivar as que gostam da modalidade.
Palavras-chaves: Futebol Feminino; Desigualdade entre gêneros; Educação Física Escolar.
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Os motivos dos telespectadores no consumo de jogos da NFL no Brasil.
Temática: Gestão e Marketing do Esporte – Pôster

Yuri Ricardo Rodrigues Borba (yuriborbaesefupe@gmail.com); Jorge
Eduardo Maciel Gonçalves da Silva; Yves de Holanda Batista de
Miranda; Carlos Augusto Mulatinho de Queiroz Pedroso – UFPE,

Recife/PE, Brasil.

Resumo
Introdução: O  esporte  está  presente  em nossas vidas,  Sarmento  &  Barros  Filho  (2018)  apontam que
tamanha popularidade faz com que sejam exigidos níveis elevados de qualidade nos serviços, buscando
assim, o alcance dos anseios daqueles que o consomem. O futebol americano, tem na National Football
League (NFL) uma das ligas mais competitivas e populares do mundo. O Super Bowl LVI, foi assistido por 50
milhões  de  pessoas  no  mundo,  no  Brasil,  2,6  milhões  de  pessoas  assistiram  ao  esporte  durante  a
temporada 2021/22, e a transmissão do Super Bowl LVI, atingiu altos níveis de audiência. Observando a
popularidade da NFL no Brasil, surgem questionamentos quanto aos motivos que levam os telespectadores
a acompanharem aos jogos NFL. Objetivo: Analisar os motivos que levam os telespectadores brasileiros a
assistirem aos jogos da NFL. Revisão de Literatura: Na literatura do marketing esportivo os motivos para o
consumo possuem diversas investigações, incluindo os estudos de Trail e James (2001), Biscaia, Correia e
Rosado (2011), e Pu e James (2017), este foi realizado na China com fãs da NBA procurando compreender o
que leva determinados fãs não só acompanharem a competição, mas também torcerem para equipes que
disputam a NBA. Esses torcedores são conhecidos como fãs distantes, neste estudo, os motivos de melhor
avaliação  foram: Habilidades  físicas  dos  atletas,  Interesse  na  liga,  Interesse  no  basquete.  Material  e
Método: O estudo se caracteriza pela abordagem quantitativa, exploratória, com desenho survey. A escala
conteve 13 motivos, adaptados dos estudos de Trail e James (2001), Biscaia, Correia e Rosado (2011), e Pu
e James (2017), operacionalizados numa escala Likert de sete pontos, sendo: Realização Vicária; Estética;
Escape; Habilidades Físicas dos Atletas; Interesse nos Jogadores; Interesse no Futebol Americano; Interesse
no  Time; Interesse  na  Liga; Aquisição  de  Conhecimento; Interação  Social; Drama; Identificação  com a
equipe;  Intenções  Comportamentais.  Os  dados  foram  coletados  através  do  GoogleForms,  entre
outubro/2021 e fevereiro/2022, tabulados e analisados no SPSS Statistics 26. A amostra teve 649 indivíduos,
residentes no Brasil,  com idade média de 28,34 (± 7,56), maioria homens (81,2%), com ensino superior
completo (41.4%), solteiros (70,7%), assistindo em média cerca de 4 jogos da NFL por semana, através de
serviços de TV por assinatura (58.4%), não costumando comprar produtos licenciados da NFL (62,2%). Os
times mais populares foram, os Packers (17,3%), Patriots (15,3 %) e 49ers (10,9%). E os jogadores mais
citados  foram  Tom  Brady  (14,8%),  Aaron  Rodgers  (11,4%)  e  Patrick  Mahomes  (8,6%).  Resultados  e
Discussão: Os motivos com as maiores médias foram a Habilidade física dos atletas: 6,59 (± 0,57), Estética:
6,53 (±0,68) e Drama: 6,49 (± 0,78). A amostra corroborou com o estudo de Pu e James (2017), onde a
habilidade física dos atletas teve melhor avaliação, embora a atmosfera dos estádios seja importante na
experiência de consumo esportivo, os fãs do Brasil percebem a beleza inerente ao jogo e a dramaticidade
envolvida. Conclusão: A compreensão dos motivos para o consumo de jogos da NFL é fundamental para o
estreitamento dos laços entre a liga, e os seus fãs, No Brasil, assistir à NFL, está principalmente ligado a
apreciação das habilidades físicas dos atletas, na dramaticidade e estética do jogo,
Palavras-Chave: Motivos, telespectadores, NFL.
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Produção científica no badminton nas Ciências do Esporte considerando o 
continente e o ano de publicação
Temática: Treinamento Esportivo – Pôster 
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Resumo
Introdução: A bibliometria e a correntometria são metodologias da Ciência de Informação que possibilitam
detectar a dinâmica da produção científica. Nas produções científicas da bibliometria e cientometria no ramo
da  Educação  Física  são  escassos  os  estudos,  ainda  mais  os  relacionados  ao  badminton,  constando
somente um estudo. Objetivo: O estudo verificou o continente e o ano de publicação dos artigos científicos,
na literatura internacional e nacional,  sobre o badminton na área das Ciências do Esporte.  Revisão de
literatura: As variáveis investigadas foram apresentadas em ranking, frequência e distribuição visando metas
relacionadas a recursos, alocação de tempo, entre outros. O subcampo Cientometria que, neste estudo, se
conjugará à análise bibliométrica, realiza estudos por meios de indicadores quantitativos, sendo um método
essencial que mede a produção científica (CARRIZO, 2000). O interesse em obter informações sobre a
produtividade no badminton se deu em face à expansão da modalidade esportiva, sendo considerado um
dos esportes mais populares e praticados no mundo (FAHLSTRÖM et al., 2006). Materiais e métodos: O
estudo caracterizou-se como descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa (RICHARDSON, 2008).
Delimitou-se para a coleta dos dados a utilização da base de dados Scopus, contendo a palavra-chave
“badminton” em três línguas: português, espanhol e inglês. A pesquisa abrangeu estudos indexados entre os
anos  de  1991  a  2021.  A  amostra  final  compôs-se  de  326  publicações.  Os  dados  levantados  foram
organizados em uma planilha elaborada no Microsoft Excel Stanter 2010.  Resultados e Discussão: Os
estudos  foram classificados  pelo  continente  de  publicação,  sendo  eles: América,  África,  Europa,  Ásia,
Oceania e Antártida. Os resultados apontaram maior quantitativo de estudos, 42,69% (139) em periódicos
no continente europeu, seguido pelo continente asiático com 41,42% (135). A maior produção científica na
Europa pode estar  atrelada  à  quantidade  de revistas  com maior  impacto  específico  nas  subáreas  das
Ciências do Esporte, fato que possivelmente atrai pesquisadores de outros continentes para submeterem ali
seus  artigos.  Observou-se  também  que  a  partir  do  ano  2012  cresceu  o  interesse  em  pesquisas  no
badminton. Apesar do ano de 2020 e 2021, ter sido um período crítico devido ao COVID–19, constatou-se
que o desempenho de produção foi pouco afetado, considerando os anos anteriores de 2018 e 2019. O
maior quantitativo ocorreu no ano de 2017, com 50 (15,4%) estudos na modalidade, seguido pelos anos de
2021 (48 – 14,7%), 2019 (38 – 11,69%), 2020 (36 – 11,04%) e 2018 (34 – 10,43%). Conclusão: Conclui-se
que a maioria dos estudos publicados se deu na Europa, seguidos da Ásia, América e Oceania e no período
de 30 anos a evolução da produção científica no tema permaneceu baixa, com picos de produção surgindo
a partir do ano de 2012.
Palavras-chave: Badminton; Bibliometria; Cientometria. 
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Controle de ritmo em corrida através de feedbacks de resultado e 
performance em escolares.
Temática: Escola – Pôster
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Fabrício Madureira – (FEFIS|UNIMES), Santos/SP, Brasil
Resumo

Introdução: Dentre as estratégias apontadas na literatura para aumentar o nível de atividade física das
crianças, está o controle de esforço. Atualmente, existem indícios que o ensino deste tipo de habilidade pode
favorecer na criança um maior  envolvimento em atividades curtas ou de longa duração (ACSM, 2016).
Objetivos:  Investigar  o  controle  de  esforço  executado  pelas  crianças  em  dois  momentos  distintos  de
feedback. Revisão de literatura: Programas de educação física escolar ou atividades extracurriculares que
priorizem saúde, necessitam de maiores recursos capazes de controlar as cargas dos exercícios durante a
atividade (MINEIRO et al, 2020). O fator aprendizado tem sido investigado, quanto ao fator informação, onde
o feedback encontra-se entre os cinco mais pesquisados. Na área de aprendizagem motora o feedback é
definido como retorno de informação sobre um movimento realizado, transmitida pelo professor ou percebida
pelo aprendiz (MAGILL, 2000). Durante a execução, o indivíduo recebe informações sobre como está a
habilidade  antes  e  após concluí-la,  permitindo  avaliar  se  a  esta  alcançou ou  não o  objetivo  almejado.
Material e método: O experimento teve a participação de 14 estudantes com 15 anos (±1) de idade, sendo
todos do ensino fundamental II. Os alunos foram divididos foram randomizados em dois grupos (G1 e G2),
onde cada grupo reteve um conhecimento sobre seu desempenho (CP – conhecimento de performance e
CR – conhecimento de resultado). Cada grupo foi submetido a 5 repetições de 240m, uma para o esforço
máximo e as demais à 80%, com 50% de intervalo, realizando duas séries com cada conhecimento. O G1
realizou (2 com CP e 2 com CR) e o G2 (2 com CR e 2 com CP). Para análise dos achados utilizou-se o
Teste t de Student para medidas pareadas na comparação entre os tipos de feedback. Resultados: 

Tabela 1. Comparação entre as quatro repetições de 240 m a 80% do esforço, para as duas condições de feedbacks, em forma de média e 
desvio padrão.

CP_1 p CP_2 p CR_1 p CR_2 p

0,072 0,356 0,061 0,166Média 150.071 149.714 151.786 150.929

D.P 28.798 29.798 30.763 28.613

CP (Conhecimento de performance); CR (conhecimento de resultado). p indica a magnitude estatística do desempenho real com relação ao 
estimado – calculado de 80%

Tabela 2. Comparação em média e desvio padrão dos feedbacks utilizados. 

CP CR p

Média 224.9 227.2
0,278

D.P 43.7 44.8

CP (conhecimento de performance); CR (conhecimento de resultado).

Discussão e Conclusão: A percepção de intensidades de esforço possibilita ao aprendiz o autocontrole, o
que  pode  aumentar  a  probabilidade  de  garantir  segurança  e  eficiência  das  intervenções  ao  longo  do
programa de ensino. Os resultados deste trabalho indicaram que 73,3% dos investigados foram capazes de
controlar  seus  esforços  independente  do momento  de  feedback,  o  que  permite  afirmar  que  eles  eram
habilidosos para a tarefa planejada. Na tabela acima mostrou que não houve diferença significativa para os
dois  tipos de  estratégias utilizadas pelo  mediador. Estudos futuros avaliando distâncias,  intensidades e
formas de deslocamento podem clarear o fenômeno controle de ritmo no correr. 
Palavras-chaves: conhecimento de performance; conhecimento de resultado; controle de ritmo.
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Inserção da Ginástica Rítmica e sua contribuição nas práticas esportivas das 
Escolas Plenas de Cuiabá/MT
Temática: Escola – Pôster

Greice kellen de Souza Fortunato (greice.oliveira@edu.mt.gov.br) 
Escola Estadual Governador José Fragelli, Cuiabá/MT, Brasil

Resumo
Introdução:  A  Ginastica  Rítmica  também  conhecida  como  GR envolve  a  combinação  de  movimentos
corporais demonstrando coordenação, controle combinando e a harmonia do movimento com a música e
com aparelhos oficiais  da GR (arco,  bola,  fita,  maças e corda). Ela  é uma modalidade exclusivamente
feminina  e  exige  padrão  físico  no  qual  quem a  pratica  deve  ter  força,  agilidade  e  flexibilidade  como
características principais. Como objetivo geral e específicos deste estudo foi pesquisado sobre a inserção
da pratica esportiva da modalidade de GR oferecida nas escolas plenas de Cuiabá/MT e o que contribui
para o crescimento e desenvolvimento individual e social das alunas praticante da modalidade. Segundo os
PCNs a ginástica pode ser trabalhada como qualquer modalidade esportiva e em qualquer espaço escolar,
pois  utiliza  as  danças,  movimentos  lúdicos  e  as  técnicas  de  trabalho  corporal  como  os  principais
fundamentos da pratica, além de ser uma preparação para outras modalidades, para relaxamento, para
manutenção, recuperação da saúde ou ainda de forma recreativa, podendo ser até mesmo competitiva e de
convívio social. (1998, p.70).Com isso a modalidade pode ser utilizada para crescimento e desenvolvimento
integral  dos  discentes.  A  presença  da  ginástica  permite  ao  aluno  a  interpretação  das  atividades  de
ginásticas,  através  de  um espaço  de  liberdade  para  vivenciar  as  próprias  ações  corporais  em grupo.
(SOARES et. al., 2012). Como é uma modalidade que exige aparelhos específicos para serem manuseado
durante a prática a confecção desses aparelhos pode ser usado como uma aula podendo ainda utilizar
materiais recicláveis. Para Darido (2007) o professor pode fazer a vivência da modalidade começando com a
confecção de aparelhos e criação de coreográficas com movimentos básicos e técnicos da GR. Apesar de
sabermos como é a dificultoso inserir a GR nas aulas de Educação Física ocasionado por diversos fatores
mais já podemos dizer que é uma realidade nas Escolas Plenas de Cuiabá/MT, que são vocacionadas ao
esportes e que atualmente atende de 10 á 40 alunos do ensino fundamental e ensino médio que buscam
por um sonho de competir em nível estadual e nacional. Este trabalho situa-se dentro do campo de pesquisa
social,  primando  por  uma  pesquisa  bibliográfica  através  de  diálogos  com  autores  em livros  e  artigos
científicos e relacionados ao tema para melhor compreensão com o tema aqui descrito. Para Silva e Shappo
(2002),  este tipo de pesquisa tem a finalidade de ofertar mais informações sobre um assunto, além de
facilitar a temática, definir objetivos e descobrir um novo enfoque para o estudo realizado ou que pretende
realizar. A GR pode ser considerada uma das modalidades nova no cenário mundial tendo em seu repertorio
mais ou menos 30 anos de disputas internacionais. Neste trabalho abordamos a inserção da GR na pratica
esportiva das escolas plenas de Cuiabá/MT. Consideramos que a maior dificuldade é a falta de recursos
físicos (espaços, aparelhos) e a oferta de cursos para que os profissionais que se interessam em trabalhar
com a modalidade possam estarem se especializando e aprimorando os seus conhecimentos, pois devem
estar sempre e atualizados com os códigos de pontuação da FIG (Federação Internacionais de Ginastica)
para melhor compreender os movimentos corporais e de aparelhos para estarem ensinando na pratica.
Palavras-chave: Ginástica Rítmica; Escolas Plenas; Desenvolvimento.
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Nível e tamanho da amostra: estudo cientométrico de artigos nacionais e 
internacionais no badminton
Temática: Treinamento Esportivo – Pôster
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Resumo

Introdução: A consulta à produção científica é a primeira etapa do planejamento de atividades científicas e
a  oferta  de  informações  de  forma  ordenada,  incluindo-se  os  indicadores  quantitativos  quanto  às
características dos estudos. Objetivo: O estudo identificou o nível e tamanho da amostra nas pesquisas
nacionais e internacionais  em badminton.  Revisão de literatura: Por  meio de métodos bibliométricos e
cientométricos é possível  acompanhar a situação de uma área específica,  devido a sua capacidade de
identificar a evolução e declínio nos campos científicos (SILVA; BIANCHI, 2001). Até o presente momento
encontrou-se apenas um estudo bibliométrico com a modalidade badminton (ABURACHID et  al.,  2019),
sendo os  demais  encontrados no futsal,  ginástica,  rugby  e atividade física  e  desporto. O badminton é
considerado  um esporte  em ascensão,  e  faz-se  necessário  conhecer  como  se  distribui  sua  produção
científica. Materiais e Métodos: Materiais e Métodos: O estudo classifica-se como descritivo e exploratório,
com abordagem de pesquisa quantitativa (RICHARDSON, 2008). O Scopus foi a base de dados consultada
para o levantamento dos artigos publicados e composição da amostra. Como ferramenta de busca utilizou-
se a palavra-chave “badminton” e considerou-se estudos em três línguas: português, espanhol e inglês. A
busca na base de dados resultou em 637 artigos sobre o badminton entre os anos de 1991 a 2021. Após
triagem, 326 foram selecionados para compor a amostra de acordo com os critérios de inclusão. A maioria
dos  artigos  rechaçados se  classificavam nas  áreas  de  Engenharia  de  Materiais,  que  não  era  foco  do
presente estudo. Os dados levantados foram organizados em uma planilha elaborada no Microsoft Excel
Stanter  2010.  Resultados  e  discussão: Após  caracterização  da  amostra,  considerou-se  para  nível  da
amostra sete categorias: elite/profissional, amador, iniciante, escolares, outros, treinadores e indefinido. Os
resultados apontaram que 107 (32,86%) estudos foram realizados com atletas profissionais. Destacou-se
ainda grande quantitativo de estudos nos quais o nível da amostra não foi definido, com 83 (25,46%). O
predomínio de jogadores de elite/profissionais também se deu nos achados de Moore, et al. (2014) no futsal.
O tamanho da amostra subdividiu-se em cinco categorias: caso único, de 2 a 50 sujeitos, de 51 a 100
sujeitos, mais de 100 sujeitos e indefinido (sem informação presente). Os resultados revelaram que 168
(51,53%) estudos classificaram a amostra entre 2 a 50 sujeitos, seguidos pela categoria indefinido com 79
(24,23%). Ainda, 41 (12,58%) estudos tinham mais de 100 sujeitos na amostra, 24 (7,36%) de 51 a 100
sujeitos e 14 (4,3%) estudos foram realizados com amostra única. Conclusão: Conclui-se que tanto para o
nível quanto para o tamanho da amostra os estudos apresentaram grande quantitativo dessas informações
faltantes.  Como  rigor  metodológico,  torna-se  preocupante  a  não  identificação  dessas  variáveis,  pois
impossibilita a generalização de dados.
Palavras-chave: Badminton; Bibliometria; Cientometria.
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Análise de desempenho de fatores temporais e técnicos em atletas de 
badminton juniores de simples masculina sub-17 ao nível pan-americano
Temática: Treinamento Esportivo – Pôster
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Resumo

Introdução – A análise notacional pode desempenhar um papel importante na elaboração do treinamento
competitivo, uma vez que, por meio desse método dados sobre variáveis técnicas-táticas, físicas e temporais
podem ser obtidos ofertando informações consistentes sobre as características e padrões de jogo. Objetivo
– Identificar a estrutura temporal e técnica das fases eliminatórias de atletas juniores de badminton. Revisão
de literatura – 25 investigações anteriores focaram na análise temporal e notacional considerando partidas
isoladas  de  badminton,  especialmente  da  categoria  principal  da  elite  mundial.  Dessas,  três  estudos
consideraram as rodadas da competição. Nesse sentido, descrever a estrutura temporal e notacional nas
respectivas fases da competição revela as cargas de trabalho requeridas em cada etapa, tornando-se úteis
para a elaboração de um adequado planejamento do treinamento. Material e Método – Este estudo é do
tipo descritivo observacional. Foram analisados no Ideal Performance® seis jogos da modalidade de simples
masculina da categoria sub-17 do 28º Pan American Junior Championships 2019 de badminton, totalizando
544 rallies, a partir das quartas de final, configurando-se como uma amostra não probabilística. Todos os
jogos foram obtidos do canal oficial  da Badminton Pan Am no YouTubeTM. Determinou-se como variável
independente as fases eliminatórias, e como dependentes relacionadas a estrutura temporal: duração do
rally (DR), tempo de repouso entre rallies (TR) e densidade de trabalho (DT), as técnicas: os golpes por rally
(GR) e frequência de golpes (FG). Resultados e discussão – Por meio da Anova one way a média de DR
apresentou-se menor nas quartas de final (8,43±5,41 s) em comparação a semifinal (10,81±5,18 s) e final
(10,41±5,33  s)  (p≤0,001). Nas  quartas  de  final  o  TR  (12,59±6,72  s)  foi  maior  em relação  a  semifinal
(9,14±4,34 s)  (p≤0,001),  como provável  consequência  a  DT foi  menor  nas quartas de final  (0,82±0,83)
comparada a semifinal (1,46±0,99) e final (1,28±0,89) (p≤0,001). Não foi encontrada diferença para GR nas
distintas fases (p=0,483), no entanto, a FG foi superior nas quartas de final (0,93±0,43) frente a semifinal
(0,74±0,16) e final (0,69±0,20) (p≤0,001), indicando uma maior intensidade a disputa do ponto na primeira
etapa competitiva. Conclusão – Diferenças entre as fases foram verificadas para a maioria das variáveis, os
resultados podem servir de referencial para a categoria e modalidade, permitindo a planejamentos de treino,
ajustados às distintas fases da competição. Agradecimentos aos fundos da BWF e suporte da CBBd. 
Palavras-chaves: Badminton; Desempenho; Análise de Jogo.
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Efeitos da ingestão aguda de cafeína sobre a força e a percepção subjetiva 
de esforço em homens e mulheres fisicamente ativos
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Resumo

Introdução – A cafeína é um recurso ergogênico altamente popular. Diversos estudos avaliaram os efeitos
agudos da cafeína em vários componentes do desempenho no exercício, incluindo exercícios de força, no
entanto,  ainda  são  contraditórias  as  informações  sobre  seus  efeitos  na  força  muscular  de  membros
superiores e inferiores e na percepção subjetiva de esforço (PSE).  Objetivos – Verificar e comparar os
efeitos da ingestão aguda de cafeína sobre a força muscular e PSE de membros superiores e inferiores em
homens e mulheres fisicamente ativos. Revisão de literatura – A cafeína é a substância psicoativa mais
consumida  ao redor  do mundo,  sendo ingerida com mais  frequência  na forma de bebidas como café,
refrigerantes e chás, embora o consumo de muitas bebidas funcionais, como energéticos, tenha aumentado
nas últimas duas décadas. Vários estudos vêm demonstrando,  devido  ao seu  efeito  ergogênico,  que a
cafeína  melhora  o  desempenho  durante  o  exercício  de  força.  Material  e  Método –  Treze  indivíduos
fisicamente ativos (6 homens; 7 mulheres; 21,3±2,4 anos; 71,9±10,3 kg; 1,68±0,1 m) participaram deste
estudo experimental duplo-cego, randomizado e controlado, no qual ingeriram 5 mg.kg−1 de cafeína ou
placebo  1  hora  antes  de  completar  uma  sessão  de  exercícios  de  força.  As  sessões  experimentais
consistiram na realização dos exercícios remada sentada e leg press 45º (3 séries até a falha concêntrica;
90% 1RM estimado,  3  minutos de intervalo de recuperação; 2 segundos para cada fase concêntrica e
excêntrica) em dois dias não consecutivos. Após cada série, a PSE foi avaliada usando a escala de OMNI-
RES. Uma ANOVA Two-way com medidas repetidas foi utilizada para testar as diferenças entre as séries de
cada exercício.  Resultados e Discussão – O número de repetições realizadas na 3º série do exercício
remada sentada foi significativamente menor (p<0,05) em comparação com as outras duas séries para a
condição placebo (1º: 6,61±1,7; 2º: 6,07±1,9; 3º: 5,31±1,7), sem diferenças entre a sessão cafeína e placebo
(p>0,05). No exercício de  leg press 45º, não ocorreram diferenças significativas, tanto entre as condições
placebo e cafeína, quanto entre as séries. Para a PSE no exercício de remada sentada, sob a condição
cafeína, a 2º e 3º séries foram significativamente maiores (p<0,05) do que a 1º série (1º: 6,07±2,2; 2º:
7,14±1,8; 3º: 7,15±2,0), sem diferença significativa entre a condição placebo e cafeína. Já no leg press 45º,
na condição cafeína, a PSE da 3º série foi significativamente maior (p<0,05) em comparação com a 1º série
(1º: 7,07±1,7; 2º: 7,76±2,0; 3º: 7,76±1,8). Não foram encontradas diferenças significativas entre as condições
placebo e cafeína no leg press 45º. Conclusão – A ingestão aguda de 5 mg.kg−1 cafeína não aumentou o
desempenho na força dos membros inferiores e superiores em homens e mulheres fisicamente ativos, mas
aumentou a PSE nas séries finais dos exercícios de remada sentada e leg press 45º. 
Palavras-chaves: Cafeína; Força; percepção subjetiva de esforço; ergogênico
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Autopercepção positiva de saúde entre idosos e associação com a prática de
exercícios físicos durante o período de isolamento social decorrente da 
pandemia por COVID-19 
Temática: Atividade física e saúde – Pôster

Fabiana Medeiros de Almeida Silva (fabianasilvaedf@gmail.com);
Marisete Peralta Safons
UnB, Brasília/DF, Brasil

Resumo
Introdução: A autopercepção de saúde configura-se um instrumento útil  para análise das condições de
saúde  da  população  idosa  e  está  associada  à  comportamentos  de  risco  à  saúde  como  a  atividade
física/exercícios físicos,  que durante  o  período  de  isolamento  social  tornou-se  um grande desafio,  pois
espaços  e  ambientes  para  essa  prática  foram proibidos  de  funcionar,  por  longos períodos.  Objetivos:
Determinar a prevalência da autopercepção positiva de saúde entre os idosos durante o isolamento social
decorrente da pandemia por COVID-19 e analisar a associação com a prática de exercícios físicos. Revisão
de literatura: A autopercepção de saúde representa um indicador subjetivo da percepção do indivíduo sobre
a  própria  saúde,  que  inclui  componentes  físicos,  cognitivos  e  emocionais,  assim  como  aspectos
relacionados ao bem-estar e à satisfação com a própria vida1. Observa-se que tal desfecho tem relação com
atividade  física,  aspectos  socioeconômicos,  doença  crônica,  depressão,  capacidade  funcional  e
mortalidade1,2. No entanto, o isolamento social,  necessário para conter a rápida disseminação do novo
coronavírus, resultou em impactos negativos em outras dimensões da saúde das pessoas idosas como a
mudança  no  estilo  de  vida,  em especial,  o  baixo  nível  de  atividade  física3. Embora  existam algumas
barreiras  físicas (instalações inadequadas)  e  psicológicas  (medo,  preguiça,  cansaço)  para a  prática de
exercícios físicos entre idosos isolados, existem muitas possibilidades de se exercitar em casa4. Material e
método: Pesquisa  caracterizada  como epidemiológica,  do tipo  survey,  com delineamento  transversal  e
amostra representativa do Distrito Federal, Brasil (n=745 idosos). Os dados foram coletados através de um
questionário em formato eletrônico. A autopercepção de saúde foi medida por meio da pergunta “Em geral,
como você avalia a sua saúde?”. A partir das quatro opções de respostas, foi criada uma variável dicotômica
(muito  boa  /  boa  =  positiva;  regular  /  ruim  =  negativa).  Para  análise  dos  dados  foram  utilizados
procedimentos descritivos (distribuição de frequência) e de associação (regressão logística binária, com
análise bruta e ajustada por idade, sexo e escolaridade). O projeto foi aprovado pelo CEP/FS-UnB sob o
protocolo  CAAE: 33798220.3.0000.0030.  Resultados e Discussão: Foram analisados os dados de 745
idosos (74,9% do sexo feminino e 25,1% do sexo masculino), com idade a partir de 60 anos, sendo mais
frequente entre 60 e 69 anos de idade (60,9%), com nível superior de escolaridade (72,1%), residentes em
áreas com IDH muito alto (83,0%), que viviam em residências do tipo apartamento (50,2%) e não moravam
sozinhos (74,9%). Foi observada prevalência de autopercepção positiva de saúde de 51,0% (IC95% 47,4-
54,6). Verificou-se maior proporção de idosos praticantes de exercícios físicos antes (77,7%; IC95% 74,7-
80,1) e durante (57,2%; IC95% 53,6-60,8) o isolamento social, e não expostos ao comportamento sedentário
antes do isolamento social (63,0%; IC95% 59,5-66,5). Por outro lado, mais da metade relatou um aumento
na exposição ao comportamento  sedentário  durante o  isolamento  social  (56,1%; IC95% 52,5-59,7). Na
análise de associação, a autopercepção positiva de saúde foi associada com a prática de exercícios físicos
(≥2x/semana e ≥ 30 minutos), tanto entre aqueles que praticavam antes (OR= 2,88; [1,78-4,68]; p=0,000)
quanto  aqueles  que  praticavam  durante  (OR=  3,17;  [1,90-5,30];  p=0,000)  o  isolamento  social.  Foi
evidenciada elevada prevalência do desfecho autopercepção positiva de saúde entre os idosos, resultado
diferente ao esperado, pois com o avançar da idade e as consequentes alterações fisiológicas e sociais na
vida do indivíduo, é natural que ocorra uma piora no estado de saúde e na autoavaliação desse estado1.
Portanto, é possível,  que esse achado esteja associado ao fato de maior parte dos idosos investigados
serem praticantes de exercícios físicos e continuarem seguindo um plano de treinamento durante o período
de isolamento social. Isso porque, estudam demonstram que a redução dos níveis de atividade física e
interação social observados entre idosos, tem potencial para produzir efeitos negativos sobre a saúde física
e  mental,  especialmente  naqueles  com  doenças  crônicas,  deficiências  e  síndromes  geriátricas5,6.
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Conclusão: A autopercepção positiva de saúde entre os idosos mostrou-se elevada na amostra investigada,
sendo associada  à prática  de exercícios  físicos. Diante  disso,  pressupõe-se que idosos  em isolamento
social, que praticam exercícios físicos possuem melhor bem-estar geral de saúde, se comparados aos seus
pares. Os  achados  sinalizam a  relevância  e  potencial  da  prática  de  exercícios  físicos  para  idosos  na
contribuição para a melhoria das condições de saúde, mesmo em situação de risco à saúde como o período
de isolamento social imposto pela pandemia por COVID-19.
Palavras-chaves: Autoavaliação; Idoso; Exercícios físicos.
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Treinamento funcional na força e funcionalidade: um estudo de caso
Temática: Atividade Física e Saúde – Pôster 

Arilson Fernandes Mendonça de Sousa
(arilson.sousa@uniceplac.edu.com.br); Lanaia dos Reis Soares;

Camila Rodrigues da Silva
 Uniceplac, Gama/DF, Brasil

Resumo
Introdução –  O  Treinamento  Funcional  (TF)  tem  como  proposta  melhorar  habilidades  e  capacidades
biomotoras  que  poderiam favorecer  as  atividades  da  vida  diária  (AVDs)  (TEIXEIRA,  EVANGELISTA &
GRIGOLLETO, 2016). Recentemente alguns estudos têm demonstrado o efeito do TF na capacidade física e
AVDs, mas na sua maioria realizados com população idosa (Dos SANTOS et al., 2019 e FARIAS et al.,
2015). Assim, estudos com outras populações e condições de saúde são ainda insipientes. Objetivos - O
objetivo do presente estudo é verificar o efeito do TF na capacidade física e funcional após 04 semanas de
TF (2x por semana 50 min) em uma mulher jovem obesa. Revisão de literatura – O TF teve origem nos
Estados Unidos e vem ganhando vários adeptos no Brasil. Estudos recentes vêm demonstrando efeito do TF
na capacidade e física e saúde (NETTO e APTEKMANN, 2016; NETTO et al., 2016). O TF consiste em
movimentos multiarticulares e multiplanares que se assemelham as atividades da vida diária (ex. correr,
pular, empurrar, puxar) e que utilizam o peso do próprio corpo e de implementos como elásticos e bola suíça
(Netto  e  Aptekmann,  2016),  ademais,  o  TF tem por  objetivo desenvolver  capacidades biomotoras,  para
melhor desempenho das atividades cotidianas e esportivas (TEIXEIRA, EVANGELISTA& GRIGOLLETO,
2016).  Material  e  Método –  Trata-se  de  estudo  de  caso  aprovado  por  comitê  de  ética  CAAE:
21760619.6.0000.5058, desenvolvido em um programa de ginastica comunitária realizado em um Centro
Universitário  no  DF. A  participante  [18  anos,  massa  corporal  (75,3kg),  estatura  (1,57m),  IMC (30,5)  e
percentual  de  gordura  (47,7%)]  foi  convidada  à  participar  e  assinou  o  termo  de  consentimento  livre  e
esclarecido (TCLE). No laboratório de avaliação física respondeu questionário sobre atividade física (IPAQ,
versão curta) e escala de percepção de estresse (EPS-10). Em seguida, a estatura (estadiômetro Welmy ®
W200)  a  massa  corporal  e  %  de  gordura  foram  avaliados  (bioimpedância  InBody  770). No  segundo
momento, foram realizados testes de resistência de membros superiores (RMS), resistência abdominal (RA),
teste  de  funcionalidade  (TUG),  e  potência  através  do  salto  contra  movimento  (CMJ).  Resultados  e
Discussão -  Os resultados da participante antes e após 4 semanas de TF demonstraram melhoria do
desempenho nos testes TUG (7,8s para 7,1s), RMS (11 para 12 repetições), RA (16 para 20 repetições), e
CMJ (19,2 cm para 20,5 cm). Conclusão: Após 4 semanas de TF houve melhoria da força de resistência
(RA e RMS), potência muscular e funcionalidade. Todavia, não houve controle dietético e não foi feita a
avaliação da composição corporal após 4 semanas, dificultando uma melhor compreensão dos efeitos de
uma possível mudança da composição corporal para os resultados apresentados.
Palavras-chaves: Treinamento funcional; Funcionalidade; Exercício físico.
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Confiabilidade de variáveis força-tempo obtidas durante o salto com contra 
movimento em homens fisicamente ativos e lutadores amadores 
Temática: Treinamento Esportivo – Pôster

Alexandre Reis Pires Ferreira (alexandreispf@gmail.com);Victor
Macedo; Amilton Vieira
UnB, Brasília/DF, Brasil

Resumo
Introdução - O teste do salto vertical com contra movimento (CMJ) é utilizado para avaliar o desempenho
neuromuscular. Embora a altura do salto seja a variável mais comumente analisada, variáveis “força-tempo”
do CMJ podem fornecer informações valiosas sobre o funcionamento neuromuscular. Objetivo - Investigar a
confiabilidade da força (média e máxima), da duração e do impulso produzido nas fases de frenagem e
propulsiva do CMJ em homens fisicamente ativos e lutadores amadores. Revisão de literatura - Variáveis
força-tempo descrevem aspectos da estratégia (e.g., duração do movimento) e dos reais responsáveis pelo
movimento (e.g., força de reação contra o solo). Ainda, quando analisadas considerando diferentes fases do
salto,  podem possibilitar  um melhor  entendimento sobre a  expressão de força em distintas fases (e.g.,
frenagem e propulsiva). Contudo, a literatura carece de informações sobre a precisão dessas medidas. Além
disso,  não  sabemos  se  o  histórico  de  treino  afeta  a  precisão  dessas  variáveis.  Material  e  Método -
Participaram deste estudo homens fisicamente ativos (n = 18, 22 ± 2 anos, 77 ± 17 kg e 176 ± 9 cm) e
lutadores  amadores  (n  =  20,  25  ±  5  anos,  80  ±  10  kg  e  177  ±  5  cm),  consistindo  em amostra  por
conveniência.  Os  participantes  compareceram  ao  Laboratório  de  Pesquisa  em  Treinamento  de  Força
(FEF/UnB) em três ocasiões com dois a sete dias de intervalo, no mesmo período do dia, e um único
avaliador  conduziu  todos  os  testes. Após aquecimento  padronizado,  foram realizados quatro  CMJ com
esforço máximo. Os testes foram realizados sobre uma plataforma de força com taxa amostral configurada
em 1000 Hz. De cada CMJ foram analisadas oito variáveis (4 variáveis x 2 fases) com o auxílio de um script
escrito em linguagem Python. Uma planilha personalizada (Hopkins, 2015) foi usada na determinação do
coeficiente  de  correlação  intraclasse  (ICC)  e  do  erro  típico  da  medida,  expresso  como  coeficiente  de
variação (CV%). Consideramos “confiáveis” as variáveis que apresentaram escores de ICC ≥ 0,75 e CV ≤
10%. Resultados e Discussão - O impulso foi a única variável considerada confiável em ambas as fases do
CMJ no grupo de fisicamente ativos, indicando que força média e máxima possivelmente necessitam de
maior  número de sessões para aceitáveis escores de confiabilidade. Contudo, a força média e máxima
demonstraram escores confiáveis em ambas as fases no grupo de lutadores, concordando com estudos
anteriores (MERRIGAN et  al.,  2021). Entretanto,  a  variável  impulso  não apresentou escores  confiáveis,
possivelmente  devido  a  estratégias  oriundas  de  diferentes  históricos  de  treinamento  (e.g.  striking  e
grappling) (BOULLOSA et al., 2018) . Conclusão - Este estudo demonstrou que as forças média e máxima,
e os impulsos produzidos nas fases de frenagem e propulsiva do CMJ podem demonstrar um nível aceitável
de  confiabilidade,  embora  esse  achado  não  tenha sido  consistente  entre  os  grupos. Por  outro  lado,  a
duração das fases não demonstrou um nível aceitável de confiabilidade. É possível que mais sessões de
testes sejam necessárias para que essas medidas proporcionem um nível aceitável de precisão em homens
fisicamente ativos e lutadores amadores.
Palavras-chaves – Salto vertical; neuromuscular; desempenho.
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O efeito da risoterapia no controle da dor em crianças com câncer
Temática: Recreação e Lazer – Pôster

 Paulla Stefana Paiva Santos (paulla.stefana@gmail.com); Fernanda
Dorneles de Morais – UNIP, Goiânia/Goiás, Brasil.

Resumo

Introdução: Crianças que necessitam de internação em decorrência de um câncer são constantemente
permeadas pelo desconhecido, submetidas a procedimentos invasivos e estresse contínuo que afetam o
equilíbrio, o bem estar e a capacidade de reorganização familiar o que promove grande sofrimento psíquico.
Objetivos: Analisar os efeitos da risoterapia sobre parâmetros fisiológicos relacionados ao controle da dor
em crianças  hospitalizadas.  Revisão  de  literatura: A  dor  oncológica  provém de  alterações  somáticas,
viscerais, neuropáticas, complexas ou mistas, ligada a fatores psicológicos, sociais e pessoais. Assim, há a
necessidade de se desenvolver terapias integrativas que visam experiências completas e multidimensionais,
dentre elas destaca-se a risoterapia, que consiste na prática de técnicas que utilizam o rir  para causar
efeitos  fisiológicos  e  psicológicos. A  integração  de  terapias  lúdicas  é  responsável  por  diversos  efeitos
fisiológicos, nos quais se observa alterações em sistemas responsáveis pela interpretação e disseminação
da dor. Materiais e métodos: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, elaborada a partir da busca
acerca da risoterapia como auxilio no tratamento do câncer infantil. Foram utilizados os trabalhos publicados
entre 2008 até 2016 nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa. Resultado/Discussão: Observou-se nos
artigos  selecionados  importante  redução  da  dor  após  a  terapia  do  riso.  Segundo  Abreu  (2012)
fisiologicamente, sorrir aumenta significamente a produção de “Natural Killer”, que atuam no processo de
defesa contra patógenos e tumores, equilibra ao sistema nervoso-endócrino-imunológico, reduz a produção
de catecolamina e adrenalina, hormônios envolvidos na fisiologia do estresse, aumentam a secreção de
endorfina, relaxa as artérias e melhora a circulação, confirmado por Fassarella et al (2011). Há a relação
entre a ansiedade e a percepção dolorosa. No estudo de Golan et al. (2008) crianças que passariam por
procedimentos  invasivos,  foram  divididas  em  3  grupos,  dois  receberam  intervenções  medicamentosas
(grupo  controle  e  midazolan)  e  um contou  com a  presença  de  dois  palhaços  e  este  obteve  redução
estatisticamente  significativa  na  ansiedade. Corroborado  por  Kain  et  al.  (2001)  ao  verificarem  que  as
crianças com ansiedade apresentam utilização significativamente maiores de analgésico do que aquelas
não ansiosas. Para Capela (2011) sorrir é muito mais do que uma demonstração de alegria, é capaz de
desviar o foco de situações de estresse e dor. Ao analisar os sinais vitais de 41 crianças, antes e depois de
uma  sessão  de  20  minutos  de  risoterapia,  Lima  et  al.  (2016)  verificaram  alterações  significativas  na
frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial e na dor. Conclusão: A risoterapia é capaz de
proporcionar alívio de sensações desagradáveis relacionadas a dor, observando se efeitos significativos nos
sistemas nervoso-endócrino-imunológico a partir da primeira sessão, além de proporcionar a promoção à
saúde. Nesta perspectiva pontua-se a necessidade impendente de ações que saiam do modelo de atenção
à doença e busquem a integralidade e bem estar do paciente.
Palavras-chave: Risoterapia, Terapia do riso na dor, Risoterapia no câncer, crianças.
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TOY BOX: a influência de uma caixa de brinquedos em parâmetros físicos e 
cognitivos de escolares de zona rural – estudo piloto
Temática: Escola – Pôster
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Distrito Federal; Raiane Maiara dos S. Pereira – UNIEURO, DF, Brasil;

Maria B. C. de Paulo; Juliana Macedo Miranda; Mariana M. Sousa;
Isabela Almeida Ramos – UCB, Distrito Federal, Brasil

Resumo
Introdução –  O  brincar  é  essencial  na  infância,  contribuindo  para  um  desenvolvimento  saudável.
Intervenções  com  brinquedos  e  brincadeiras  tradicionais  podem  ser  uma  importante  ferramenta  para
melhorar a saúde física e cognitiva de crianças. Objetivo – verificar os efeitos da distribuição de uma caixa
de brinquedos tradicionais sobre o nível de atividade física e flexibilidade cognitiva de escolares. Revisão de
Literatura: A flexibilidade cognitiva é uma função executiva relacionada à capacidade do indivíduo alterar de
foco e considerar diferentes alternativas, permitindo ajustar-se às novas situações. Brincadeiras tradicionais
na infância são recursos relacionados à dimensão lúdica e ajudam a desenvolver habilidades cognitivas
importantes para o desenvolvimento das funções executivas que refletem na regulação comportamental e na
aprendizagem. Materiais e Métodos – Participaram do estudo piloto 16 crianças (7 meninos; 9,75 ± 1,29
anos; 140 ± 11cm; 35,63 ± 10,06kg; 19,94 ± 8,59%G) estudantes de uma escola pública em zona rural do
Distrito Federal. Após assinatura do TCLE pelos responsáveis, as crianças responderam ao Questionário
DAFA para  avaliação  do  nível  de  atividade  física,  foram avaliadas  quanto  a  aptidão  cardiorrespiratória
obtidos pelo teste Shuttle Run (corrida de vai-e-vem de 20 m), realizaram o teste de Trilhas para avaliação
da flexibilidade cognitiva, além de participarem da coleta dados antropométricos e da composição corporal
para  caracterização  da  amostra.  As  crianças  receberam  uma  caixa  contendo  brinquedos  tradicionais
(contendo: pipa,  rabiola,  linha  de  pipa,  bola  de  leite,  bolinhas  de  gude,  mola,  corda,  giz,  pião,  corda,
massinha, cortador de massinha, vai e vem, pega varetas e elástico) com um guia de orientações para
brincarem com a família todos os dias por,  no mínimo 60 minutos durante quatro semanas, após esse
período foram realizadas as mesmas avaliações. Os dados foram tabulados e analisados de forma descritiva
no software SPSS 20. Resultados e discussão: Após verificada a normalidade (Teste Shapiro-Wilk) o Test t
pareado apresentou diferença significativa apenas para a flexibilidade cognitiva entre pré (112,38±59,42
segundos) e pós-intervenção (52,88±21,09 segundos), t(15)=4,163, p≤0,01, corroborando os achados de
Van Der Niet et al (2016) que encontraram efeitos positivos de 22 semanas de intervalos ativos em funções
executivas de crianças. Houve ainda aumento de 0,64ml/(kg.min) no VO2máx (p>0,05) e o nível de atividade
física permaneceu inalterado. Conclusão: 30 dias de brincadeiras com brinquedos tradicionais promoveram
melhora na função executiva de escolares de zona rural do DF.
Palavras-chaves: criança; atividade física; brinquedos; função executiva.
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Treinamento de força de membros superiores para o teste de barra dinâmica 
ao longo de 120 horas de treinamento físico para alunas do curso de 
formação de praças do corpo de bombeiro militar do distrito federal
Temática: Treinamento esportivo – Pôster

Kleber Reis (vo2consultoria@gmail.com); Alexandre Barboza Pires;
Allan Torres de Carvalho; Mauricio Silva Xavier

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Brasília, Brasil
Resumo

As demandas do combatente do fogo moderno, exigem o preparo da Força. Nesse contexto o treinamento
de força, também chamado de treinamento resistido, quando correta e adequadamente aplicado, promove
muitos benefícios,  dentre eles adaptações fisiológicas,  que estão relacionados à prevenção de doenças
crônicas não transmissíveis e a manutenção e incremento da higidez física. Dessa forma, a incorporação do
treinamento de força orientado no cotidiano do militar é de grande valia, pois possui efeito significativo na
preservação de um estado saudável e para o desempenho das funções militares. Conforme Wilmore (apud
MCARDLE; KATCH e KATCH, 1998), a diferença da força muscular é devido ao tamanho corporal que existe
entre os sexos, como, por exemplo, em uma repetição máxima (RM), a força do supino da mulher é 37% a
do supino do homem. O processo metodológico para planejar estes treinamentos é idêntico para ambos os
gêneros. Sendo que a principal diferença é a quantidade de carga utilizada para a realização dos exercícios
de força e neuromusculares, buscando adequação de protocolos de treinamento de força. O presente estudo
tem  como  objetivo  verificar  quais  benefícios  da  presença  do  treinamento  de  força  nas  sessões  de
Treinamento Físico Militar traria para a saúde e operacionalidade dos militares do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal (CBMDF) e analisar os parâmetros dos protocolos de treinamento físico e conferir
comparativamente os resultados do desempenho dos soldados de segunda classe, mulheres, nos testes de
barra fixa dinâmico e estático respectivamente. As integrantes da tropa de primeira resposta,  para bem
cumprirem as missões a elas destinadas, precisam dispor de exemplar vigor físico a fim de desempenhar
suas  funções. As  alunas  com  bom  condicionamento  físico  poderão  seguir  um  programa  completo.  A
pesquisa será exploratória-descritiva, com intuito de comparação entre as qualidades físicas investigadas. A
população a ser avaliada será de 40% do efetivo em curso, que é de 325 alunos matriculados de ambos os
gêneros com idade média de 28 anos de idade, pouca vivência em treinamento físico geral, onde tiveram
um intervalo de espera, entre o teste de aptidão física de admissão até a convocação para o início do curso
de formação,  de  aproximadamente  5  anos,  tornando esse  estudo  ainda  mais  relevante  para  análise  e
comparação geral dos protocolos de treinamento físico, para o teste de barra fixa dinâmica pré-existentes no
Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Distrito  Federal.  O  CBMDF  utiliza  a  flexão  de  braços  na  barra  fixa
(Aahper,1976) para avaliar as qualidades físicas de força e força de resistência de membros superiores de
seus integrantes em concursos, curso de formação, especialização e aperfeiçoamento de praças e oficias
militares.
Palavras-chave: Treinamento físico militar; Treinamento de força; Musculação; Adaptações fisiológicas.
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O Grupo de Pesquisa “Gestão e Marketing da Educação Física, Saúde, Esporte e Lazer –
GESPORTE” foi criado em 2002 e registrado no CNPq e certificado pela Universidade de Brasília
(UnB)no ano de 2005, iniciando trajetória de realização de estudos, debates e disseminação de
conhecimento nessa importante área. Surgiu por idealização e iniciativa do Professor Doutor Paulo
Henrique Azevêdo, da Faculdade de Educação Física, da UnB.

Em 2008, com a criação da Escola Internacional de Futebol da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa – EIF-CPLP, o Grupo de Pesquisa GESPORTE consolidou a interação 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”.

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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