
ANAIS
VOL. V – EDUCAÇÃO FÍSICA

VII Encontro de Pesquisa
XI Encontro de Iniciação Científica

EPIC 2020
FATEB

COORDENADORES
Ivo Neitzel

Rodrigo Lima
Nathaly Sartor



 
 

 
 

VII ENCONTRO DE PESQUISA E XI ENCONTRO DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FATEB 
“Conexões para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação” 

29 e 30 de outubro de 2020 - Telêmaco Borba/Paraná 

 

Rodrigo Lima 

Ivo Neitzel 

Nathaly Sartor 

Coordenadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAIS 

Vol. V – Educação Física 
 

 

 

 

 

 

 

 

Telêmaco Borba – PR 

2021 



 
 

 
 

Copyright do texto © 2021 - Editora FATEB 
Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução para fins de estudo. 
Vedada a reprodução, distribuição, comercialização ou cessão sem autorização do autor. 

Este livro foi publicado no site: http://afaculdade.fatebtb.edu.br 

A correção ortográfica e gramatical é de total responsabilidade dos autores. 

 

 

Comissão de Editoração 
 
Direção Comercial – Paula Regina Pontara 
Coordenação Geral – Eliane F. Young Blood 
Capa – Lorena Salem Ribeiro 
Diagramação – Eliane F. Young Blood 
 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

  
 
ENCONTRO DE PESQUISA DA FATEB e ENCONTRO DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA  – Conexões para pesquisa, 
desenvolvimento e inovação (7/11. : 29 e 30 de outubro de 2020: 
Telêmaco Borba, PR) 

F262a Anais: Vol. V – Educação Física. – Telêmaco Borba, PR : 
Editora FATEB, 2021. 

291 p. 

  
Bibliografia. 
 

  ISBN 978-65-89886-03-7 
 

  

 1. Encontro de pesquisa; 2. Anais. I. FATEB. II. Título. 
 

  

 CDD 050 

 

 

 

http://afaculdade.fatebtb.edu.br/


 
 

 
 

VI ENCONTRO DE PESQUISA e X ENCONTRO DE 

INICIAÇÃO CINETÍFICA DA FATEB 
 “Conexões para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação” 

29 e 30 de outubro de 2020 - Telêmaco Borba/Paraná 

 

Rodrigo Lima 

Ivo Neitzel 

Nathaly Sartor 

Coordenação do Evento 

 

Anderson Valério de Oliveira 
Donizeth Aparecido dos Santos 
Douglas Dal Molin  
Fábia Regina Theis  
Joseane Ballan 

Joseane Cintia Piechnicki 
Kelly Cristiane Iarosz 
Rodrigo José Ferreira Lopes  
Rodrigo Lima 
Sandra Regina Merlo

Comitê Gestor 
 

 
Alexandre da Silva 
Ana Carolina Nascimento 
Ana Marise Pailo 
Ana Paula Bonasso Moreira 
Claudeci Coutinho Oliveira 
Donizeth Aparecido dos Santos 
Douglas Dal Molin 
Edina de Fátima da Cruz Queiroz 
Fábia Regina Theis  
Fernanda de Oliveira  
Fernanda Pereira Soares 
Flávia Flores 
Gabriel Nunes Maia Junior 
Gabrielle Santangelo Leiner 
Gefferson Luiz dos Santos 
Getúlio Nunes Gonçalves 
Gislaine Apª Rosequinen Reway 
Guilherme Sandaka 
Harrisson Andreatta de Moraes 
Izalo Eduardo da Silva Betim 
Jaqueline Apª Ribaski Borges 
João Victor Moura 
Juliana Moletta 
Jony Mercis 
Comissão de Avaliação 

Karen Juliana Vanat 
Kelly Cristiane Iarosz 
Kevin Mauricio Menon Ribeiro  
Luiz Carlos Menezes Almeida Junior 
Luiz Renato Pesch 
Mayara Batista 

Marcel Andrey de Góes  
Marcelo Coelho dos Santos Muget 
Soares 
Marcelo Rugiski 
Marjorie Pelik Kempe  
Paulo Roberto Campos Alcover Junior  
Rodrigo Lima 
Rodrigo José Ferreira Lopes 
Romualdo Cordel 
Sandra Regina Merlo 
Stella Maris Araújo M.R. 
Tamyres Faustino da Silva 

Tatiane Teixeira 
Verlaine Lia Costa 

Vitor Hugo Bueno Fogaça  
Vitor Hugo dos Santos filho 



 
 

 
 

Eliane Ferreira Young Blood – Biblioteca/ Editora Fateb  
Márcio Antônio Bortolasci – Tecnologia da Informação  
Letícia de Melo Campos – Secretaria 
Lorena Salem Ribeiro – Comunicação  
Patrícia Fogaça Souza de Oliveira – Financeiro 
Daniel Maynardes - Administrativo 
Comissão de Execução 

 

 

 

  



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

Educação Física 

I. Artigos 

01. SONO: EXTENSÃO E PRIVAÇÃO NO DESEMPENHO DESPORTIVO 
Ana Carolina Soares Bandeira; Maria Kessany de Carvalho Silva  ............................................. 011 

02. A AMPULHETA DE GALLAHUE: PRIMEIRAS LEITURAS 
Beatriz Bisol; Paulo Eduardo Redkva; Marcelo Rugiski  .............................................................. 022 

03. O VOLEIBOL COMO MECANISMO EFETIVO NO DESENVOLVIMENTO DE 
FUNÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E DESPORTIVAS EM JOVENS ATLETAS 
Bruna Eduarda Pedroso; Aurélio Luiz de Oliveira ........................................................................ 034 

04. CROSSFIT: UMA MODALIDADE PARA QUALIDADE DE VIDA  
Bruno Henrique de Mello e Marcelo Rugiski  ................................................................................ 054 

05. MÉTODO CALISTENICO: O TREINAMENTO COM O PESO CORPORAL 
Diego Alcides Dubiela e Paulo Eduardo Redkva  ......................................................................... 067 

06. A INFLUÊNCIA DA MÚSICA EM DIFERENTES ATIVIDADES FÍSICAS 
Fernanda Hostapch Dias; Maria Kessany de Carvalho Silva  ...................................................... 075 

07. FUTEBOL E MODALIDADES EQUIVALENTES: ESTUDO HISTÓRICO SOBRE 
ESPORTES PRATICADOS COM OS PÉS 
Higor Pedlowski Almeida; Aline Melnyk e Marcelo Rugiski  ......................................................... 089 

08. A PSICOLOGIA DO ESPORTE E A MOTIVAÇÃO EM ATLETAS DE FUTSAL 
FEMININO DE ALTO RENDIMENTO 
Isabela Benato David; Mylena Aparecida Rodrigues Alves; Elvio Renato Stresser Pacheco  ..... 103 

09. OBESIDADE INFANTIL: O PAPEL DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
NO CONTROLE E NA PREVENÇÃO DA DOENÇA 
Jéssica Silva Rosa dos Santos e Maria Kessany de Carvalho Silva  ........................................... 118 

10. OS BENEFÍCIOS DA PRÁTICA REGULAR DE ATIVIDADE FÍSICA E 
EXERCÍCIOS NA DEPRESSÃO 
Lídia Viviane Ribeiro do Amaral, Adelaide Francisca Brandtner e Paulo Eduardo Redkva  ........ 129 

11. INFLUÊNCIA DA MÚSICA NA PRÁTICA DE ATIVIDADE E EXERCÍCIO FÍSICO 
Luiz Gustavo Solek; Paulo Eduardo Redkva  ............................................................................... 137 

12. A UTILIZAÇÃO DE ESTERÓIDES ANABÓLICOS EM PRATICANTES DE 
MUSCULAÇÃO 
Matheus Joly; Paulo Eduardo Redkva  ......................................................................................... 148 

 
    

 
 



 
 

 
 

13. CORRIDA DE RUA E OS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE 
Nathanael dos Santos Carneiro; Marcelo Rugiski  ....................................................................... 157 

14. MIXTO BORDÔ FUTEBOL CLUBE: DA FUNDAÇÃO AO RETORNO AO FUTSAL 
Rafael Ribas Quintiliano; Beatriz Bisol; Paulo Eduardo Redkva  ................................................. 178 

15. PROCESSO DE ESPORTIVIZAÇÃO DE JOVENS ATLETAS: UMA ATENÇÃO À 
FASE DE DESENVOLVIMENTO MOTOR E COGNITIVO E A ESPECIALIZAÇÃO 
PRECOCE 
Rarine Cristina dos Santos Betim e Aurélio Luiz de Oliveira  ....................................................... 189 

16. EMPREENDEDORISMO E EDUCAÇÃO FÍSICA: ORGANIZAÇÃO, 
ESTRUTURAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM GUIA DE PROCEDI-MENTOS E 
AÇÕES PARA EMPREENDER NO SEGMENTO FITNESS 
Simone Cristina Honorato Gomes e Aurélio Luiz de Oliveira  ...................................................... 202 

17. O LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO (LPO) E O PROCESSO DE 
PERIODIZAÇÃO COMO MECANISMO EFICIENTE PARA A PREPARAÇÃO DE 
ATLETAS 
Thais Akemi Matsumoto; Aurélio Luiz de Oliveira ........................................................................ 214 

18. FUTEBOL FEMININO: RECONHECIMENTO SOCIAL 
Thimanni Amaral de Oliveira; Flavia Nunes Flores; Maria Kessany de Carvalho Silva  .............. 230 

19. TRANSTORNOS DISMÓRFICOS CORPORAIS E TRANSTORNOS 
ALIMENTARES: UMA EVIDÊNCIA NO CAMPO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
Aline Aparecida Domingues e Aurélio Luiz de Oliveira  ................................................................ 240 

 

II. Relato de Experiência 

01. PLANO SURPRESA I 
Axel Agostinho Silva; Gabriel Antônio Lirmann; Kael Antony de Lima; Marcos Rodrigues de 
Almeida Junior; Alessandro Moroni Barbosa Rocha; Anderson Valério de Oliveira; Flavia Nunes 
Flores  ............................................................................................................................................ 253 

 
    

02. GINCANA ESPORTIVA

 

Adão Juan

; 

Adrisson Guilherme;

 

Hadelly Mayse e Lorena Bueno

  

..............................................

 

257

 

03. GINCANA

 

Andrey Borges;

; 

Gustavo Borges; Luiz Vinicius Colli Leite; Sergio Luiz

 

.......................................

 

261

 

04

. 

ATIVIDADE FÍSICA: EXERCÍCIOS NO COMBATE AO SEDENTARISMO EM 
TEMPO DE COVID

-

19

 

Lucas Martins Gavlak; Luiz Antônio Teixeira de Oliveira;

 

Marcelo Barbosa da Silva; Mateus 
Ciumachevicz;

; 

Alessandro Moroni Barbosa Rocha; Anderson Valério da Silva; Flávia Nunes 
Flores

  

............................................................................................................................................

 

266

 

05. BRINQUEDO RECICLÁVEL

 

Mariele Aparecida da Silva Bucko; Ariele Fernanda Amaral; Mateus Felipe Talevi dos Santos;
Raul Wenilton de Oliveira Vieira; Alessandro Moroni Barbosa Rocha; Anderson Valério de 
Oliveira; Flavia Nunes Flores

  

.......................................................................................................

 

270

 



 
 

 
 

06. FATEB EM MOVIMENTO 
Shirley Alves  e Vanessa Emilly  ................................................................................................... 275 

07. FATEB EM MOVIMENTO: EXERCICIO FISICO NA PANDEMIA 
Giovani Silva; Juliane Alves; Stefani Bueno; Tamara Milagres Oliveira da Silva; Alessandro 
Moroni Barbosa Rocha; Anderson Valério de Oliveira; Flavia Nunes Flores  .............................. 278 

08. BRINQUEDO RECICLÁVEL - II 
Daniele Barbosa; Julia Gonçalves; Luana Oliveira; Waleska Almeida  ........................................ 283 

09. PLANO DE AULA SURPRESA: FALTA DE MATERIAIS ESPORTIVOS NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS 
Lucas Gomes Pereira; Willerson Pinheiro Timotio; Gabriel Vinicius Oliveira Camargo; Jezreel  
Nunes de Oliveira; Alessandro Moroni Barbosa Rocha; Anderson Valério de Oliveira; Flavia 
Nunes Flores  ................................................................................................................................ 288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

APRESENTAÇÃO 

 

Esta publicação do Caderno de Resumos que ora apresentamos é fruto 

do trabalho de vários autores das mais variadas áreas do conhecimento, e 

reúne o resultado de trabalhos apresentados no VII Encontro de Pesquisa da 

FATEB e XI Encontro de Iniciação Científica da Fateb, realizado nos dias 29 e 

30 de outubro de 2020, na cidade de Telêmaco Borba/PR. 

Este evento promove um momento de interlocução dos acadêmicos da 

Fateb com acadêmicos de outras instituições e também de professores, 
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SONO: EXTENSÃO E PRIVAÇÃO NO DESEMPENHO DESPORTIVO 

 
Ana Carolina Soares Bandeira¹ Maria Kessany de Carvalho Silva² 

 
 
 

RESUMO 
 
O sono é considerado um fator importante de regeneração em esportes 
competitivos, as funções do sono, inclui: a recuperação do sistema imunológico e do 
sistema endócrino, a recuperação do estresse nervoso e metabólico causado pela 
vigília, também desempenha um papel importante no desenvolvimento cognitivo na 
aprendizagem e na memória. Um sono típico consiste em ciclos de 
aproximadamente 90 minutos divididos em fases (REM) e não REM 
(NREM). Enquanto o sono REM desempenha um papel importante no 
desenvolvimento cognitivo, aprendizado motor e regulação emocional, acredita-se 
que o papel do sono NREM seja apoiar a economia de energia e a recuperação do 
sistema imunológico e endócrino. Objetivo dessa pesquisa foi demonstrar os efeitos 
da privação do sono, benefícios em seu prolongamento, assim como problemas 
enfrentados por atletas e intervenções para melhorias no sono. A metodologia 
utilizada foi de revisão bibliográfica, utilizando artigos e livros, nas bases de dados: 
Scielo; Pubmed; Medscap; Sports Medicine Reports; Instituto do Sono; Google 
acadêmico, Books google. Os critérios de inclusão foram: relevância do estudo e 
correlação com o tema; estudos publicados a partir de 1976. Conclusão: como o 
desempenho cognitivo e físico são fundamentais para o desempenho atlético, isso 
sugere que distúrbios nas fases do sono ou na qualidade e duração do sono podem 
dificultar a recuperação física e mental do atleta.  
Palavras-chave: Sono; Desempenho; Atleta. 
 
 

ABSTRACT 
 
Sleep is considered an important regenerating factor in competitive sports, sleep 
functions include: the recovery of the immune and endocrine systems, the recovery 
from nervous and metabolic stress caused by wakefulness, also plays an important 
role in cognitive development in learning and memory. A typical sleep consists of 
cycles of approximately 90 minutes divided into phases (REM) and non-REM 
(NREM). While REM sleep plays an important role in cognitive development, motor 
learning and emotional regulation, the role of NREM sleep is believed to be to 
support energy savings and the recovery of the immune and endocrine systems. The 
objective of this research was to demonstrate the effects of sleep deprivation, 
benefits in prolonging it, as well as problems faced by athletes and interventions to 
improve sleep. The methodology used was a bibliographic review, using articles and 
books, in the databases: Scielo; Pubmed; Medscap; Sports Medicine Reports; Sleep 
Institute; Google academic, Books google. Inclusion criteria were: relevance of the 
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study and correlation with the theme; studies published since 1976. Conclusion: as 
cognitive and physical performance are fundamental for athletic performance, this 
suggests that disturbances in the sleep phases or in the quality and duration of sleep 
can hinder the athlete's physical and mental recovery. 
Key-words: Sleep; Performance; Athlete. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O sono pode ser definido como um estado de descanso físico e mental no 
qual uma pessoa passa por um estado relativamente inativo e inconsciente 
associado a recuperação, intervindo em inúmeras funções biológicas (HALSON, 
2017). Segundo Richards (2017), durante o sono o cérebro permanece ativo, 
enquanto a maioria dos órgãos do corpo estão se recuperando e fazendo 
manutenção a nível celular.  

De acordo com a Academia Americana de Medicina do Sono, durante o 
sono, o córtex cerebral é ativo, controlando as principais funções mentais, como 
foco, velocidade da ação, tomada de decisão e capacidade de concentração, com 
isso, um déficit de sono, essas funções mentais básicas são prejudicadas e o 
desempenho é correspondentemente reduzido. Com isso, não apenas em esportes 
competitivos, mas também para cada indivíduo, o sono é uma parte vital e natural da 
vida, para que possamos alcançar e manter um índice de produtividade e garantir a 
saúde do corpo e da mente. 

O sono não é de forma alguma um estado consistente. Enquanto dormimos, 
diferentes fases do sono se alternam. De acordo com o Instituto do Sono, são 
identificados dois estados distintos: o sono mais lento (não REM), e o sono com 
atividade cerebral mais rápida (REM). Nos adultos, a cada 90 minutos, começa um 
novo ciclo do sono, no qual cada uma dessas fases mencionadas ocorre.  

O sono não REM é dividido em três estágios, segundo a progressão da sua 
profundidade (LASTELLA et al., 2014). No sono não REM ocorre processos que 
promove a imunidade, conserva energia, restaura o sistema nervoso central, esfria o 
corpo e o cérebro (BRYANT, 2004). 

 Já o sono REM caracteriza-se pela atividade cerebral de baixa amplitude e 
mais rápida, por episódios de movimentos oculares rápidos e de relaxamento 
muscular máximo (ANTLE, 2015). O sono REM está associado à adaptação 
psicológica, emocional, desenvolvimento do sistema nervoso central e aquecimento 
do cérebro (BRYANT, 2004).  

Este tipo de sono é importante para atletas porque, sem sua presença no 
início da noite, o hormônio do crescimento não pode ser liberado (WEITZMAN, 
1976). Esse hormônio, que estimula a síntese proteica necessária para a 
restauração do corpo, tem um efeito importante sobre crescimento e reparo 
muscular, construção óssea e queima de gordura (WEITZMAN, 1976), a maioria dos 
quais são necessários para se recuperar de exercícios extenuantes durante o 
treinamento e competições. Estudos demonstraram que, se o gasto energético 
aumentar durante o dia, os níveis sanguíneos de hormônio do crescimento 
aumentam durante a noite seguinte (KANALEY et al. 1997). 

As recomendações para adultos variam de 7-9 horas dormir por noite, 
podendo comprometer a saúde, o bem-estar e o desempenho, se estas diminuem 
(HIRSHKOWITZ et al. 2015). Há uma crescente necessidade de dormir para atletas, 
visto que, necessitam de recuperação e adaptação adequadas entre sessões de 
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exercícios, estabelecendo isso entre 9 e 10 horas de sono (BIRD, 2013 e WATSON 
2017). 

A interrelação entre sono, recuperação e desempenho esportivo, torna-se de 
interesse para a comunidade cientifica, visando a melhora da performance e 
desempenho do atleta. O presente documento tem como objetivo destacar os efeitos 
do sono no desempenho desportivo, assim como problemas enfrentados por atletas 
e intervenções para melhorias do sono. 

 
2. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada por meio de revisão bibliográfica, utilizando artigos e 
livros, nas bases de dados: Scielo; Pubmed; Medscap; Sports Medicine Reports; 
Instituto do Sono; Google acadêmico, Books google. A partir das seguintes palavras-
chave: Sono; Desempenho; Atleta, e seus equivalentes em inglês e espanhol.  

Os critérios de inclusão foram: relevância do estudo e correlação com o 
tema; estudos publicados a partir de 1976. Foram excluídos do estudo os artigos, 
teses, cujas informações eram repetidas ou não contemplavam de maneira total o 
objetivo do trabalho. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. EFEITO DA PRIVAÇÃO DO SONO EM ATLETAS 

A privação de sono diminui o desempenho, através da queda dos níveis 
de motivação e processos cognitivos, que, se reduzido, levando a má atenção e 
concentração (ANTUNES, 2007).  Pessoas com privação de sono têm um risco 
aumentado de doenças agudas, lesões esportivas traumáticas e desenvolvimento de 
doenças crônicas. homeostáticos (COPENHAVER; DIAMOND 2017).  

Uma quantidade e qualidade inadequadas de sono aumentam a tensão 
percebida e a percepção da dor, limitam os processos fisiológicos que incluem o 
metabolismo da glicose, causam um funcionamento não ideal do sistema 
neuroendócrino e sistema imunológico e desempenho cardiovascular reduzido 
(HALSON, 2014).  

Sessões de treinamento ou competições durante horas extremamente 
precoces ou tardias podem interferir nos ritmos circadianos e homeostáticos. 
(COPENHAVER; DIAMOND 2017). O impacto do sono inadequado no tempo de 
reação e habilidades cognitivas provavelmente contribui aumento do risco de lesões 
(SIMPSON et al, 2016). 

Em estudo realizado por Skein et al (2011), determinam os efeitos de 30h de 
privação do sono, onde, Dez atletas masculinos de esporte coletivo foram 
submetidos a testes, dois dias em condições de sono regulares, e privação de 
sono.  Cada sessão incluiu corrida de 30 minutos, um protocolo de exercícios 
intermitentes de 50 minutos e sprint máximo de 15 m.  foram realizadas biópsias 
musculares extraídas antes e após o exercício. Tendo como resultado, os tempos 
médios de sprint foram mais lentos com a privação; a distância percorrida durante o 
exercício individual foi reduzida; A concentração de glicogênio muscular foi menor; 
Força voluntária e ativação foram reduzidas. A perda de sono e as reduções 
associadas no glicogênio muscular e no estresse perceptivo reduziram o 
desempenho do sprint e diminuíram as estratégias de estimulação durante o 
exercício intermitente do sprint para atletas. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Copenhaver+EA&cauthor_id=28287684
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Diamond+AB&cauthor_id=28287684
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Copenhaver+EA&cauthor_id=28287684
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Diamond+AB&cauthor_id=28287684
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Mejri et al (2016) realizaram um estudo com dez atletas masculinos de 
Taekwondo, onde utilizaram o teste de recuperação intermitente Yo-Yo, em três 
condições de sono: noite de sono normal; privação parcial do sono no início da noite; 
privação parcial do sono no final da noite, permitindo um período de recuperação ≥ 
36 horas entre eles. foram medidas durante o teste: Pico da frequência cardíaca, as 
concentrações plasmáticas de lactato e a classificação do esforço percebido. Foi 
observado um efeito significativo da restrição do sono: na distância total percorrida 
teste do yo-yo; indica que a restrição do sono em curto prazo afeta o desempenho 
intermitente, assim como os níveis de Lactato dos taekwondo na noite do dia 
seguinte, entretanto, sem alteração da FCpico e esforço percebido.  Os resultados 
do estudo alertam os atletas que praticam esportes intermitentes que uma noite de 
privação de sono ou especialmente antes de uma competição constitui um agente 
de perturbação de alta intensidade risco no desempenho subsequente. 

Há evidências acumuladas de que o sono insuficiente aumenta Risco de 
lesão. Os adolescentes que dormem menos de 8 h / noite foram encontrados 1,7 
vezes mais chances de experimentar uma significativa lesão do que aqueles que 
dormiram mais de 8 horas (MILEWSKI et al., 2014).  

O aumento da tolerância à dor pode permitir que os atletas treinem mais 
intensamente, competir com maior foco e envolver-se mais plenamente em 
reabilitação após lesão. O sono está intimamente envolvido em regulação da dor, 
com um estudo constatando uma diminuição de 8% na dor tolerância limiar após 
uma única noite de privação total do sono (ONEN et al., 2001). 

De acordo com a Academia Americana de Medicina do Sono, os adultos 
requerem entre 7 e 9 horas de sono para obter desempenho e saúde 
ideais.  Watson (2017), sugere que atletas durmam mais que 10 horas, para 
recuperar suficientemente de períodos de treinamento intenso, competições e até 
mesmo lesões. 
 
3.2. BENEFÍCIOS DA EXTENSÃO DO SONO 

A atividade física regular está associada ao sono saudável e à melhoria da 
qualidade do sono, por outro lado, o desempenho atlético depende da qualidade e 
quantidade de sono. Para atletas, o sono não apenas cumpre uma função 
regenerativa, mas também tem um efeito decisivo no condicionamento mental. Além 
dessa preparação para a aptidão mental para o dia seguinte, o sono também 
desempenha um papel central no armazenamento de padrões de movimento e 
movimento motor.  

As consequências das alterações no padrão de sono são diversas, podem 
ocorrer reduções na eficiência do processamento cognitivo, do tempo de reação e 
da responsividade atencional, além de prejuízo na memória, aumento da 
irritabilidade, alterações metabólicas, endócrinas, imunológicas, quadros 
hipertensivos, cansaço, náuseas, dores de cabeça, ardência nos olhos, visão turva, 
dores articulares (ANTUNES et al, 2007). 

 A recuperação é promovida através da liberação de hormônios, nos quais 
hormônio do crescimento e andrógenos são essenciais para reparo muscular, 
construção muscular, crescimento ósseo e oxidação de gordura. A melatonina é 
produzida pelo neurotransmissor serotonina, que é estimulada pela escuridão e, 
posteriormente, liberado pela glândula pineal durante a noite para promover o sono. 
De acordo com Spiegel et al (2004), a falta crônica de sono também aumenta 
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a grelina, que estimula o apetite por alimentos gordurosos e doces, e reduz a leptina, 
que em vez dá a sensação de saciedade. 

Um estudo realizado pela Universidade de Stanford por Mah et al (2011), 
teve como objetivo investigar os efeitos da extensão do sono em atletas masculinos 
de Basquete, onde os atletas mantiveram uma rotina de sono de 6-9 horas durante 4 
semanas e foram avaliados em protocolos: de sprint cronometrado e precisão de 
tiro, estes foram escolhidos por causa de seu uso rotineiro durante a maioria das 
práticas e por forte reflexo do desempenho individual em jogos de basquete;  índices 
de desempenho em que foram  testados por arremessos livres e precisão de 
arremesso de 3 pontos. Após 4 semanas foram instruídos a manterem uma rotina de 
sono de no mínimo 10 horas durante 7 semanas, logo após foram reavaliados. Ao 
final do estudo, foi observado uma melhora em todos os índices que avaliam o 
desempenho atlético do basquete: o tempo de reação, a sonolência, melhorias na 
porcentagem de tiro, tempo de corrida, tempo de reação, humor, fadiga e vigor. 
Portanto, o gerenciamento do tempo é vital, para atletas. 

Schwartz e Simon (2015) realizaram um estudo semelhante ao Mah et al 
(2011), mas esses usaram um curto período de avaliações. Em sua amostra de 
tenistas universitários, um cronograma habitual de sono e vigília de uma semana foi 
comparado a um Período de extensão de sono de 1 semana. Durante a fase de 
extensão do sono, os participantes foram instruídos a obter pelo menos 9 horas de 
dormir por dia, incluindo sonecas. Os resultados mostraram que a duração subjetiva 
do sono dos pacientes aumentou de uma média de aproximadamente 102 min, com 
uma redução significativa da sonolência diurna e melhora precisão de veiculação 
objetiva em um ambiente não competitivo (média = 14,3% de aumento antes e 
depois da intervenção). Em síntese os resultados sugerem que no mínimo 1 semana 
de aumento da duração do sono leva a melhorias em um gama de medidas de 
desempenho entre os atletas que são privados de sono. 

 
3.3. FATORES QUE AFETAM O SONO EM ATLETAS 

Os atletas enfrentam uma série de obstáculos que podem reduzir a 
probabilidade de obter um sono adequado, Rodrigues et al. (2019, p. 169) aponta 
que o sono pode ser afetado por muitos fatores, como: treinamento, competição, 
viagem, vigília antes de dormir, regularidade do sono, horários, ambiente de sono e 
exposição à luz.  

A capacidade de um atleta para lidar com essas situações é importante e 
pode determinar o grau de estresse e ansiedade, influenciando negativamente o 
comportamento do sono, e, consequentemente, os atletas podem ter uma 
suscetibilidade a desenvolver distúrbios do sono antes da competição.  

Um estudo recente realizado pelo Centro de Ciências da Saúde e Esporte da 
Universidade do Estado de Santa Catarina, investigou algumas questões 
relacionadas ao sono, saúde e treinamento de atletas de elite do Estado de Santa 
Catarina. Fizeram parte da amostra 452 atletas de modalidades coletivas e 
individuais em que esses atletas responderam a um questionário com questões 
relacionadas ao sono, tendo como instrumento para pesquisa: duração do sono: 
analisa os horários de acordar e de dormir, com classificação de baixa duração do 
sono quando os atletas dormissem menos que oito horas; Índice de Qualidade do 
Sono de Pittsburgh (PSQI), que contém 19 itens que solicitam informações 
qualitativas aos participantes, como número de minutos para adormecer, hora de 
dormir e acordar comuns e número de horas dormidas. Os itens abordam 7 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

componentes: qualidade do sono, latência do sono, duração do sono, eficiência 
habitual do sono, distúrbios do sono, uso de medicamentos para dormir e disfunção 
diurna, uma pontuação maior que cinco indica má qualidade do sono; percepção 
subjetiva de saúde dos atletas por meio de pergunta que se refere à como o atleta 
sente sua saúde em que para esta questão foi considerada percepção positiva de 
saúde as respostas "excelente" e "boa" e negativa de saúde as respostas "regular" e 
"ruim". Os resultados das análises mostraram as altas prevalências de baixa 
qualidade do sono nos atletas investigados. Sendo que a maioria dos atletas relatou 
uma piora do sono na véspera de competições. 

Em estudo realizado por Erlacher et al (2011), 632 atletas alemães de vários 
esportes foram avaliados sobre seus hábitos de sono durante as noites antes de 
uma competição ou jogo importante. Os resultados indicaram 62,3% dos atletas 
tiveram essa experiência de sono ruim, pelo menos uma vez nos últimos 12 
meses.  O principal problema elencado era não conseguir adormecer. Fatores 
internos como nervosismo e pensamentos sobre a competição foram os mais bem 
classificados por causar problemas no sono. A maioria dos atletas relataram efeitos 
como mau humor no dia seguinte, aumento da sonolência diurna e pior desempenho 
na competição ou jogo. Atletas de esportes individuais relatam mais dificuldades 
para dormir do que atletas de esportes coletivos, essa diferença entre esportes 
individuais e coletivos indica que os atletas de alguns esportes precisam de mais 
ajuda do que os de outros esportes para gerenciar problemas de sono. 

A realização de eventos esportivos no período noturno é algo muito comum. 
Após as competições, diferentes atividades são desenvolvidas entre elas tratamento 
médico, atenção à mídia e à imprensa, recuperação após o jogo, que fazem com 
que o atleta tenda a dormir mais tarde e com uma alta excitação que reduz suas 
horas efetivas de sono. 

Um estudo recente mostrou que futebolistas que jogavam um jogo depois 
das 18h tinham uma duração menor de sono e um aumento no período de latência 
do sono de dez minutos em comparação com um dia de treinamento (FULLAGAR et 
al., 2015). Da mesma forma, outros estudos têm mostrado menos horas de sono 
naqueles atletas cujo os exercícios começaram pela manhã (SARGENT et al., 2013). 

O uso de dispositivos móveis e outros dispositivos é generalizado eletrônico 
por toda a população, sendo utilizado rotineiramente no mesmo depois de desligar a 
luz, como tablets e telefones celulares. O uso desses dispositivos eletrônicos antes 
de dormir foi associado a pior qualidade do sono, perda de sono e aumento da 
fadiga diurna. Foi visto que a emissão de luz brilhante, como a emitida por 
dispositivos móveis, pode interferir nos ritmos circadianos e reduz a produção de 
melatonina em até 22% em 2h, aumenta o estado de alerta e perturba o sono 
(EXELMANS; VAN DEN BULCK, 2016).  

O efeito pode ser maior quando combinado ao uso de mídias sociais, 
aumentando o estado de estimulação e excitação emocional. Em um estudo, dos 
poucos que avaliaram esse aspecto em atletas revelaram uma forte e negativa 
relação entre eficiência do sono e uso de dispositivos eletrônicos (HALSON, 2016). 

Os atletas que viajam podem ter fatores adicionais, tais como mudanças no 
o fuso horário (EAGLES; LOVELL, 2016), ambientes desconhecidos (quarto, cama 
...), altitude (SARGENT et al., 2013), o estresse da própria viagem ou o ruído 
(HALSON; JULIFF, 2017). Viagens regulares são comuns em atletas de elite, 
nacionais ou muitas vezes, internacional em diferentes fusos horários. Enquanto que 
os primeiros parecem não afetar muito o sono e a recuperação, viagens longas, as 
distâncias mostraram efeitos negativos nítidos no sono (FOWLER, 2014). Embora 
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ainda não haja bibliografia, as viagens a distância ônibus ou carro médio ou longo, 
poderia condicionar os atletas com menos recursos ou amadores da mesma 
maneira. 

A cafeína é uma das poucas ajudas ergogênicas com evidências 
comprovadas na melhoria do desempenho esportivo (MAUGHAN et al., 2018). No 
entanto, dada a sua ação central nos receptores de adenosina, aumenta o estado de 
vigília respondedores, o que pode, portanto, interferir no sono. Isto parece ser 
especialmente sensível à noite, afetando a duração, latência, eficiência do sono, 
bem como acordar durante a noite.  

Assim, um estudo recente feita com jogadores de rugby nos quais a cafeína 
era administrada normalmente, antes e durante o jogo, resultou em maiores 
concentrações de cafeína na saliva pós-jogo, relacionado ao aumento do tempo de 
latência, diminuição da eficiência do sono e do tempo após um evento de 
competição (DUNICAN et al., 2018), portanto, seu uso deve ser levado em 
consideração em eventos que ocorrem à tarde ou à noite, a fim de minimizar os 
distúrbios do sono (DRAKE et al. 2013). Além disso, é importante considerar a 
farmacocinética de cafeína e sua resposta individual, tentando ajustar a dose e o 
tempo, tentando minimizar os efeitos negativos na redução do sono. 

 
3.4. ESTRATÉGIAS PARA OBTER MELHORAS NA QUALIDADE DO SONO 

Para promover a qualidade e a quantidade geral de sono, medidas simples 
são eficazes aplicadas em combinação e rotina. Ao se preparar para dormir, um 
quarto escuro é vital, em um ambiente fresco e sem ruídos; Ter horários regulares 
para dormir e despertar; Evitar ingestão de bebidas alcoólicas e energéticas após o 
jantar; Não comer alimentos pesados antes de se deitar; Evitar uso de aparelhos 
eletrônicos próximo ao horário de se deitar.  

Além de prolongar o sono noturno habitual,  Waterhouse et al (2007) sugere  
uma soneca de 30 minutos como uma ferramenta útil para melhorar os processos de 
recuperação, principalmente para atletas que perderam o sono durante a noite, 
levando a melhorias no estado de alerta e no desempenho físico e mental, com isso, 
a sonolência relatada diminui após a soneca e a memória de curto prazo melhora, 
além de tempos de reação aprimorados e melhor desempenho. Embora períodos 
prolongados de sono sejam ideais para o desempenho atlético, se não for possível, 
a soneca pode ser uma ajuda valiosa. 

 
4. CONCLUSÃO 

A privação do sono pode contribuir para o fraco desempenho, reduzindo a 
motivação e a eficiência dos processos cognitivos, aumentando o esforço percebido 
e limitando as respostas da recuperação fisiológica.  

O monitoramento da qualidade e quantidade do sono pode ajudar a 
identificar padrões e comportamentos ruins do sono, permitindo uma intervenção 
para evitar reduções significativas na saúde. O uso de diários que descrevem as 
horas de sono e a eficiência do sono pode ser uma medida útil para os atletas 
refletirem sobre seus padrões de sono, além disso, vários dispositivos estão 
disponíveis para monitorar o sono em curtos períodos de tempo, fornecendo assim 
informações valiosas. 

As recomendações para os padrões de sono devem ser específicas para 
cada indivíduo; no entanto, pelo menos 10 horas de sono é uma recomendação 
geral, implementada dentro de uma rotina consistente de sono e vigília. O 
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conhecimento em torno do sono e sua importância em relação à recuperação, 
monitoramento e avaliação estão se tornando cada vez mais predominantes em um 
contexto de desempenho esportivo de alto rendimento. 
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A AMPULHETA DE GALLAHUE: PRIMEIRAS LEITURAS 
 

Beatriz Bisol1 Paulo Eduardo Redkva2 Marcelo Rugiski³ 
 
 

RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo apresentar o modelo de desenvolvimento motor 
de Gallahue, representado na forma de uma Ampulheta. Para isso foi desenvolvido 
uma pesquisa aplicada com abordagem qualitativa, classificada em função de seu 
objetivo como exploratória e realizada através de uma Pesquisa Bibliográfica. 
Gallahue apresenta em sua teoria um modelo no formato de uma Ampulheta que 
representa uma metáfora onde descreve e representa os processos e períodos do 
desenvolvimento motor. Esse modelo teórico serve para auxiliar no entendimento do 
desenvolvimento motor desde o nascimento até a fase adulta. Nesse modelo é 
possível entender que o desenvolvimento do individuo é dividido em quatro fases 
sequenciais baseadas no avanço cronológico que são apresentados através da 
Ampulheta.  
 Palavras-chave: Desenvolvimento motor; Gallahue; Ampulheta. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present article aims to present the Gallahue engine development model, that is 
represented in the form of an hourglass. For this reason, an applied research with a 
qualitative approach was developed, classified according to its objective as 
exploratory and carried out through a bibliographic research. Gallahue presents in his 
theory a model in the shape of an hourglass that represents a metaphor where he 
describes and represents the processes and periods of motor development. This 
theoretical model serves to assist in the understanding of motor development from 
birth to adulthood. In the model, it is possible to understand that the individual's 
development is divided into four sequential phases based on the chronological 
advance that are presented through the hourglass.  
Key-words: Motor development; Gallahue; Hourglass 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Os estudos referentes ao Desenvolvimento Motor tiveram inicio no século 
XX, e com o passar do tempo vem apresentando diversas interpretações em 
determinados momentos e períodos que apresentaram diferentes padrões em 
relação a esse objeto de estudo.  
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Os primeiros relatos surgiram em 1928, a literatura apresenta que os 
primeiros estudos foram realizados por Arnold Gesell e 7 anos depois, por Myrtle 
McGraw, estes pesquisadores defenderam que o desenvolvimento é o domínio de 
procedimentos específicos que resultam na aprendizagem de habilidades 
relacionadas aos bebês. Desde então os dois tornaram referencia quando o assunto 
é desenvolvimento motor (GALLAHUE; OZMUN, 2013). 

Entre vários autores que buscaram um maior entendimento do tema referido, 
pode-se apresentar Jane Clark e Esther Thelen que juntamente com seus auxiliares 
chegaram a definição da Teoria de Sistemas do desenvolvimento motor a qual 
contribui para várias pesquisas até os dias atuais (GALLAHUE; OZMUN, 2013). Os 
estudos sobre Sistemas Dinâmicos surgiram a partir de questionamentos que as 
teorias existentes não explicavam de maneira satisfatória o processo de 
desenvolvimento motor. Esses autores indagavam como se originavam novas 
formas de comportamentos, envolvendo a continuidade, a descontinuidade, e a 
variabilidade desses o que levou a pesquisadores a buscar novos conceitos e 
princípios que a partir da década de 80 começaram a preencher uma série de 
lacunas deixadas pelas teorias anteriores, trazendo assim uma nova luz para o 
estudo do desenvolvimento motor.  

A Teoria dos Sistemas Dinâmicos aponta a auto-organização como um dos 
elementos básicos para o desenvolvimento do sistema sendo originada por suas 
perturbações que acabam rompendo velhas formas e trazendo com isso a 
emergência de novos comportamentos. É importante ressaltar que a Teoria dos 
Sistemas Dinâmicos vê o sistema motor humano como um sistema complexo que 
interage com vários graus de liberdade; não linear e dinâmico, pois não é 
estacionário; e dissipativo no qual a energia necessária para manter o organismo 
em pleno funcionamento varia de situação para situação. (GONÇALVES, 
GONÇALVES E PEROTTI JUNIOR, 1995). 

De acordo com Gallahue; Ozmun (2013), são três os aspectos da Teoria dos 
Sistemas Dinâmicos. O primeiro aspecto seria o sistema corporal (muscular, 
esquelético, biomecânico, etc) o qual se tornara capazes de formular 
complementações no comportamento entre as partes componentes. No segundo 
aspecto, os sistemas e seus subsistemas se complementam de forma variada e 
eficiente. E por fim, no terceiro aspecto, o desenvolvimento é visto como um 
processo interrompido, que “de acordo com o estado de prontidão de cada sub-
sistema, o organismo desenvolve-se e novos padrões substituem os padrões 
anteriores” (GONÇALVES, GONÇALVES E PEROTTI JUNIOR, 1995 pg. 02) 

Gallahahue e Ozmun (2013) apresentam o período que ocorreu entre 1930 
até a segunda guerra mundial como denominado “maturacional” já em 1946 até 
1970 foi denominado o período normativo/descritivo estudado nas esferas do 
desenvolvimento motor.  Logo após a Segunda Guerra surgiu uma nova linha de 
pesquisa onde se enfatizou a descrição das potencialidades da performance motora 
em crianças, cujos autores estavam interessados na compreensão das respostas. 

Por fim o estudo do desenvolvimento motor foi e é utilizado para permitir um 
maior conhecimento dos processos biológicos sub relacionados com a maturação E 
posteriormente foi sub entendido como uma descrição de mecanismo presente em 
vários estágios de aquisição das habilidades de movimento e desenvolvimento 
desses,  denominados por uma série de medidas da performance motora que 
consequentemente voltou a ser relacionado com os processos que provocam 
mudanças significativas no comportamento motor ao longo da vida.(GALLAHUE; 
OZMUN, 2013). 
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Esses apontamentos históricos buscaram apresentar de forma breve o 
caminho percorrido pelo Desenvolvimento Motor através do pensamento de alguns 
autores que buscaram um maior e melhor entendimento sobre este tema. Essas 
leituras iniciais permitiram uma melhor compreensão sobre o tema e uma 
localização no processo de formação do pensamento sobre o desenvolvimento 
motor.  

O presente estudo justifica-se pela necessidade de aprofundamento de 
estudos sobre o assunto, desenvolvimento motor, sendo ele parte de um projeto 
maior. À necessidade de informações sobre o tema parte da construção de um 
método para oferecer atividades físicas no formato de modalidade de academia, já 
que o cotidiano atual inúmeras vezes impede que crianças possam explorar seus 
movimentos de forma natural, seja devido à falta de espaço em seus lares, 
segurança urbana ou até mesmo falta de tempo. Sendo assim tem-se a intenção de 
desenvolver um programa que possibilite à criança experimentar e ter a experiência 
de praticar atividades físicas na forma de exercícios físicos lúdicos e prazerosos em 
um ambiente controlado, sendo esse uma academia. 

Isto posto, buscou-se através desse trabalho maiores informações sobre o 
processo de desenvolvimento motor, por isso este trabalho teve como objetivo 
apresentar o modelo de desenvolvimento motor de Gallahue, nele descrito na forma 
de uma Ampulheta. Assim possibilitando compreender os processos e períodos do 
desenvolvimento motor desde o nascimento até a fase adulta.  

Em seguida o referencial teórico apresentará de que forma ocorre o processo 
de desenvolvimento motor e as alterações identificadas no decorrer da vida do 
individuo.  

 
2. METODOLOGIA  

O presente trabalho, do ponto de vista de sua natureza classifica-se como 
uma pesquisa aplicada, o que segundo Salomon (1999) é o tipo de pesquisa que 
busca a solução de problemas através da aplicação de leis, teorias e modelos para 
o diagnóstico de uma realidade. Com relação à sua abordagem caracteriza-se como 
qualitativa já que a ação do pesquisador atua como o instrumento chave na coleta 
de dados (GIL, 2002) E do ponto de vista de seu objetivo ela é descrita como 
exploratória, tendo como procedimento técnico para seu desenvolvimento a 
Pesquisa Bibliográfica.  
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 
3.1 O DESENVOLVIMENTO MOTOR 

O desenvolvimento motor é apresentado como um processo continuo que 
tem seu começo desde o inicio da vida até o momento da morte. O qual é 
identificado por várias mudanças que ocorrem constantemente ao longo da vida de 
um individuo. Cada individuo tem seu desenvolvimento motor dentro de sua faixa 
etária e as habilidades são desenvolvidas conforme sua idade e seu tempo. Para 
compreender o desenvolvimento motor é preciso considerar a junção de diversos 
fatores que colaboram para um comportamento novo. Esses fatores são 
representados por: características herdadas, influencias ambientais e maturação 
biológica (GALLAHUE; OZMUN, 2003). 

Porém no decorrer do desenvolvimento o individuo passa a executar as 
ações motoras cada vez mais amplas e complexas em um processo que tem a 
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evolução que progride de um movimento considerado fácil, movimento esse que 
não possui uma ordem para ser comprido e mesmo sem ter habilidade o individuo  
vai se adaptando aos novos estímulos (CARVALHO, 2017) . 

Como fenômeno, desenvolvimento motor é marcado por alterações contínuas 
identificadas no comportamento motor do indivíduo ao longo da vida, sendo essas 
mudanças decorrentes da interação entre as necessidades da tarefa, a biologia do 
indivíduo e as condições do ambiente (Gallahue e Ozmun, 2005; Haywood e 
Getchell, 2004). Do ponto de vista biológico, desenvolvimento motor é resultado da 
maturação de tecidos nervosos, aumento em tamanho e complexidade do sistema 
nervoso central, além do crescimento dos ossos e músculos. 

Sendo que as mudanças significativas ocorrem nas principais áreas do 
desenvolvimento; motor, intelectual, emocional e afetiva as quais acontecem 
durante o período em que as crianças se encontram na educação infantil. À medida 
que a criança evolui, em termos de idade cronológica, elas passam por um 
processo denominado desenvolvimento, que pode ser definido como a aquisição ou 
melhoria das funções desempenhadas pelo indivíduo (GALLAHUE E OZMUN, 
2005).  

O desenvolvimento motor dá-se por um processo contínuo de alterações no 
nível de funcionamento do indivíduo adquirindo ao longo do tempo, isso lhe 
permitira uma maior capacidade de controlar seus movimentos. Porém essas 
mudanças que ocorrem em um indivíduo desde o inicio até a sua morte 
caracterizam-se de desenvolvimento humano. Pois a palavra desenvolvimento, em 
si expressa às mudanças comportamentais e estruturais (HAYWOOD E 
GETCHELL, 2004). 

Então o desenvolvimento motor é compreendido por muitos como um 
processo que promove o desempenho de várias funções e habilidades trazendo 
mudanças para tais estímulos os quais ocorrem de maneira não parcial para todos, 
porém existem diversas formas de se explicar os fatores que impedem do 
desenvolvimento motor ocorrer de forma complexa nas crianças. Para cada fase e 
idade o desenvolvimento do movimento mostra características importantes que irão 
determinar a aquisição e também o domínio de determinados comportamentos 
motores, a vivencia do movimento, as trocas de informação com o meio e as 
relações afetivas irão influenciar no desenvolvimento motor do individuo (ASTUN; 
FOGAGNOLLI, 20013) .  

Para melhor compreensão desse processo no próximo capitulo serão 
destacadas alguns modelos teóricos que permitirão compreender este processo.  

 
3.1.1.Teoria Maturacional 

A teoria maturacional é representada pelo processo de maturação do sistema 
nervoso central como fator predominante no processo do desenvolvimento motor.  
Desde as primeiras observações no desenvolvimento das crianças, em seu primeiro 
ano de vida, duas características do desenvolvimento motor chamaram a atenção: 
ordem e regularidade. O que para Gonçalves, Gonçalves e Perotti Junior ( 1995) 
sugere grande intervenção maturacional no processo das habilidades motoras 
notadas no repertório motor de bebês e crianças nos primeiros meses e anos de 
vida. Nesta visão, a aquisição e o refinamento das habilidades motoras eram 
decorrentes de processos geneticamente desencadeados e comuns a todos os 
representantes da espécie humana. 

Esses mesmos autores apresentam os estudiosos Gesell e McGraw como 
destaques no desenvolvimento da teoria maturacional, nos anos 30, durante este 
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período,  o estudo do processo de aquisição de movimentos e habilidades motoras 
de bebes se tornaria o centro das pesquisas relacionadas à esse tema, sendo que a 
teoria maturacional fornecia explicações convincentes a partir de subsídios 
biológicos para os mais variados aspectos do desenvolvimento. 

Na visão da psicologia essa teoria foi desenvolvida afim de explicar o 
processo e as transformações no modo do comportamento dos bebês e crianças. 
No âmbito maturacional, o desenvolvimento é ordenado progressivamente, com 
características sequenciais determinadas e que denominam no ritmo de seu 
surgimento para cada indivíduo, controlados pelo sistema nervoso central , os 
principais marcos motores, como sentar, engatinhar, ficar de pé, andar e correr, 
eram comuns a todos os seres humanos, por isso tinham um caráter universal e 
invariável, sendo geneticamente determinados e com pouca influência do ambiente 
onde a criança se desenvolva, principalmente no seu primeiro ano de vida (FARIAS, 
2012). 

Já no ponto de vista maturacional o desenvolvimento é traçado aos poucos 
possuindo características sequenciais as quais apresentam alteração do nível de 
seu surgimento para cada pessoa, controlados pelo sistema nervoso central. Esses 
gestos comuns apresentados pelo ser humano, possuem pouca individualidade e 
são apresentadas em um processo genético com pouca influencia do meio onde a 
criança venha a se desenvolver principalmente em seus primeiros meses e anos 
(GONÇALVES, GONÇALVES E PEROTTI JUNIOR, 1995). 

A teoria maturacional perdurou influenciando diversos pesquisadores do 
desenvolvimento motor, a permanência desta e sua grande aceitação justificam-se 
pelo curso natural do desenvolvimento humano. Mas essa teoria não passou isenta 
de criticas nem de contrapontos pelo século passado, pois a principal fragilidade 
dela era a não discussão da influencia do ambiente no processo de maturação das 
habilidades motoras.   

 
3.1.2. Teoria dos Sistemas Dinâmicos  

Na teoria dos Sistemas Dinâmicos as transformações são relacionadas ao 
processo de estados de instabilidade e estabilidade ou seja uma mudança que 
passa de um estado para outro, que quando são visualizadas por  um ângulo mais 
complexo traçam o contexto desenvolvimental. O estado do comportamento 
humano se manifesta de forma rigorosa cuja função é notada como associada dos 
subsistemas, os quais se fazem presentes em um processo continuo do 
desenvolvimento, desta forma o estado de desenvoltura de cada subsistema do 
organismo expande e novos padrões substituem os anteriores. Esta dinâmica 
permite a evolução motora do individuo (RODRIGUES, 2019)  

Já o processo dinâmico de exploração e seleção é baseado na habilidade do 
individuo que esta se desenvolvendo seja capaz de produzir uma ação que 
ofereçam uma imensa variedade de ângulos no âmbito da coordenação visual 
motora e desta forma as crianças possam manter atividades que possibilitem á elas 
comportamentos funcionais presentes no seu cotidiano (RODRIGUES et al, 2013). 

 
 

4. MODELO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR SEGUNDO GALLAHUE  

O modelo apresentado por Gallahue aparece como um dos que mais 
influenciaram nos estudos do desenvolvimento motor.  Este autor apresentou um 
modelo de desenvolvimento motor no qual poderia ser demonstrado pela forma 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

geométrica de pirâmide e futuramente foi modificada para uma ampulheta.  
Para este autor o bom desenvolvimento motor é a base para a aprendizagem 

sensoriomotora. Quão maior for o desenvolvimento obtido, mais rapidamente e 
seguro será o aprendizado de novos movimentos e com maior dificuldade e assim 
tendo menor esforço e com maior precisão e orientação (GUIMARÃES,2013). 
Sando assim o processo de desenvolvimentos dos padrões de movimentação 
humana é delineado por um sequenciar lógico que segue determinados estágios 
graduados em níveis de proficiência, ou seja, de um controle motor. Desta forma 
demonstrando que tentativas anteriores se tornaram apoio para as conquistas 
seguintes. Entretanto com o passar da vida é extremamente necessário lapidar 
certas habilidades que o individuo adquiriu ou já se faz presente em seu histórico 
motor (Gallahue e Ozmun 2013). 

Como característica proposta nesse modelo estão relacionadas às faixas 
etárias que são destacadas como indicações para cada nível do desenvolvimento 
motor o que o autor chama de Fases. Sendo assim cada idade cronológica por si só 
não indica um fator predominante no desenvolvimento do individuo, por esse motivo 
que Gallahue as distribuem em determinados grupos que ele denomina sendo: 
“Faixas Etárias Aproximada de Desenvolvimento” (Gallahue e Ozmun 2013). 

Gallahue e Ozmun (2013) apresentam o seu modelo da Ampulheta para 
fornecer uma metáfora na qual descreve e explica os processos e períodos do 
desenvolvimento motor. Esses autores utilizam o modelo da Ampulheta para auxiliar 
o entendimento do desenvolvimento motor desde o nascimento até sua fase adulta. 
Nesse modelo é possível entender que o desenvolvimento do individuo é dividido 
em quatro fases sequenciais baseadas no avanço cronológico o que é representado 
na figura 01. 

Partindo dessas considerações, neste momento será descrito o modelo 
apresentado por Gallahue e Ozmun (2013). 

  
Figura 01 – Ampulheta de Gallahue  
 

 

Fonte: Indagação - https://www.indagacao.com.br/ 
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4.1. AS FASES E SUAS CARACTERÍSTICAS 

A ampulheta é composta por quatro fases, sendo essas; a fase motora 
reflexiva, rudimentar, fundamental e especializada onde cada uma possui 
características e estágios diferentes. Essas fases serão descritas a partir deste 
momento. 

Fase Motora Reflexiva: São movimentos que ocorrem de forma involuntária 
sendo esses a base geral para as demais fases, onde o individuo começa a 
armazenar e processar os acontecimentos que ocorrem em seu meio externo e 
também conseguem ter o conhecimento de seu corpo, ela se inicia no período 
uterino e segue até o segundo mês de vida (GALLAHUE; OZMUN, 2013).  

Fase Motora Rudimentar: nessa fase o bebê apresenta habilidades motoras 
rudes, na forma de movimentos voluntários básicos que são necessários para que 
este possa se manter vivo. Nela se encontram os movimentos estabilizadores 
responsáveis por controlar a cabeça, pescoço e a região do tronco. Nessa fase 
inicia-se ainda o processo de manipulação como alcançar, segurar e soltar bem 
como os movimento de rolar, se arrastar até o engatinhar e andar (GALLAHUE; 
OZMUN, 2013). Esses movimentos são visualizados no bebê desde o seu 
nascimento e se prolonga até os 2 anos de idade.  

Fase Motora Fundamental: Essa fase é aquela em que a criança demonstra 
movimentos voluntários mais complexos iniciando a exploração da sua capacidade 
motora. Faze essa que vai dos dois anos aos sete anos de idade, nela ocorre uma 
explosão de movimentos que seguem estágios sequenciais gradativos e que se 
tornam cada vez mais eficientes tendo como consequência uma maior qualidade e 
controle motor. É um período de descoberta e de grande variação de movimentos. 
Movimentos de manipulação como receber, arremessar e chutar, os de locomoção, 
correr e saltar e os de estabilização com girar, empurrar e rolar (GALLAHUE; 
OZMUN, 2013).  

Fase Motora Especializada: essa é a fase dos movimentos especializados, 
esta etapa tem como característica aperfeiçoar os movimentos fundamentais. Nela 
esses movimentos passam por um refinamento e ocorre maior combinação entre 
eles ficando mais eficientes e mais elaborados. Essa fase origina-se através da fase 
motora fundamental onde na presente fase a criança já está apta para desenvolver 
atividades motoras com maior amplitude presentes em seu cotidiano. Sendo que a 
fase anterior apresentava movimentos mais simples como saltar e pular, onde agora 
essas atividades podem ser realizadas com maior complexidade como pular corda e 
salto triplo (GALLAHUE; OZMUN, 2013). Esse período é representado pelo melhor 
aproveitamento das habilidades estabilizadoras, locomotoras e manipulativas 
fundamentais por serem progressivamente utilizadas de forma mais eficientes e 
produtivas em situações progressivas de exigências. 

 
4.2. OS ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO MOTOR 

Após a apresentação dessas quatro fases que fazem parte do modelo de 
desenvolvimento de Gallahue, foi possível compreender quais elementos motores 
são característicos de cada momento do desenvolvimento motor. Para uma melhor 
compreensão dessa teoria descrita na forma desta Ampulheta, no momento, 
baseado ainda na obra de Gallahue e Ozmun (2013), será descrito cada um dos 10 
estágios do desenvolvimento. 
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 Estágio de Codificação de Informações (Nascimento – 4 meses). 
 
Esse período caracteriza-se pela fase de coleta de informação, 

predominantemente composta por movimentos rudimentares.  Nela se faz presente 
os movimentos reflexos, os quais ocorrem de forma involuntária. De 0 aos 4 meses 
o recém nascido começa armazenar suas conquistas diárias ao se locomover, 
analisar os alimentos, conhecer seu ambiente e buscar seu bem estar como 
proteção por meio do seu movimento.  

 

 Estágio de Decodificação de Informações (4 meses – 1 ano) 
 
De 4 meses até aproximadamente á um ano, os bebês iniciam o estágio de 

decodificação e passam a fazer os movimentos de forma voluntária, ou seja, a 
criança  já decifrou as características da fase reflexiva. Ocorre uma gradual inibição 
dos reflexos e os estímulos sensoriais são respondidos por informações 
armazenadas e não apenas por reflexos consequentes de estimulo. A forma de 
decodificação deixa de ser sensório-motora e passa a ser ativado pela atividade 
perceptivo-motor. Os reflexos primitivos vão perdendo força permitindo um maior 
domino sobre seus movimento voluntários.  

 

 Estágio de Inibição de Reflexos (Nascimento – 1 ano)  
 
A partir do seu nascimento começam o estágio de inibição de reflexos da 

fase motora rudimentar, os reflexos que conduzem os gestos do bebê vão sendo 
diminuídos e os movimentos primitivos e posturais são substituídos pelos 
comportamentos motores voluntários. Deste modo os movimentos ainda ocorrem de 
maneira descontrolada e grosseira. O desenvolvimento sensorial e mental além das 
restrições e estímulos ambientais fazendo com que vários reflexos sejam 
suprimidos e consequentemente desapareçam, dando lugar a movimentos 
voluntários. Esse estágio recompõe a habilidade sensório-motora (o período que se 
faz presente do nascimento aos dois anos de idade). E é substituída pela habilidade 
motor-perceptiva a qual é relacionada com a capacidade de avaliar objetos em 
movimentos, juntamente com a eficácia em reconhecer sons através do sistema 
auditivo. 

 

 Estágio de Pré - Controle  (1 – 2 anos) 
  

É nesse estágio que as crianças iniciam no ganho e sustento do seu próprio 
equilíbrio, realizam o manuseio de objetos e começam se deslocar pelo ambiente. 
Isso é apresentado com um nível propicio de coordenação razoável, visto que 
tiveram um tempo curto para desenvolver essas capacidades. Ou seja, o 
desenvolvimento que acontece de modo acelerado nos processos motores e 
cognitivos, estimula resultados ágeis nas habilidades motoras visando o nível de 
proficiência e controle levando em conta o curto período que vivenciaram para obter 
a destreza dessas habilidades. É nesse estágio que as crianças começam a 
manipular objetos, manter o equilíbrio, se movimentar em ambientes com certo grau 
de desempenho e controle.  
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 Estágio Inicial (2 – 3 anos)  
 
Na fase dos movimentos fundamentais ou estágio inicial, aparecem as 

primeiras tentativas com o objetivo de executar uma habilidade fundamental, onde 
diversas pessoas obtém um grau avançado no desempenho dos padrões de 
movimentos a criança sente dificuldades de realiza-los nessa fase, e passa a se 
adaptar às exigências de cada situação, estimulo ou desafio. O movimento 
caracteriza-se pela falta de alguma parte deste ou o exagero no gestual para que se 
possa ser realizado. Esse estágio demonstra as tentativas iniciais de uma criança 
cujo objetivo é executar um movimento, este que é, executado de forma imprópria 
ou restrita. É possível que outras crianças possam estar neste mesmo nível mas 
apresentam uma melhora intensiva na função de desempenhar algum gesto ou 
padrão motor. Sendo o movimento o principal fator de realização, sem o objetivo de 
performance.  

 

 Estágio Elementar (4 – 5 anos) 
  

No estágio elementar os movimentos fundamentais já possuem um bom 
controle e coordenação apesar disso os padrões de movimento nesse estágio são 
restringidos ou exagerados. Este estágio permite um maior controle motor além de 
aquisição de coordenação rítmica com relação aos movimentos fundamentais. A 
percepção espaço-temporal melhora e ocorre a revelação de uma série de 
elementos fundamentais de movimentos que as vezes surgem distintos ou as vezes 
sobrepostos.   

 

 Estágio Maduro (6 – 7 anos) 
 
Esse estágio ocorre na fase fundamental e é compreendido como eficiente, 

equilibrado e sistematizado. Onde as capacidades de manuseio necessitam de uma 
supervisão pois formam condições visuais e habilidades motoras como apanhar, 
rebater, derrubar. Embora algumas crianças já consigam evoluir nesse estágio 
através da sua maturidade, por outro lado, tem aquelas que necessitam de uma 
maior probabilidade para então se desenvolver. Sem essa probabilidade o individuo 
torna-se incapaz de avançar nesse estágio, pois, não teve um ambiente propicio 
para desenvolver e promover uma motivação para o aprendizado. 

 

 Estágio Transitório (7 – 10 anos) 
  

Nesse estágio a criança começa a se adaptar e desempenhar capacidades 
típicas no meio esportivo, sendo que as habilidades transitórias se referem 
unicamente aos resultados dos padrões de movimentos fundamentais tendo em 
vista características mais profundas. Porem esse estágio é tumultuado para as 
crianças e para aqueles que convivem com ela, pois estão envolvidas na busca e 
no entendimento de padrões motores opostos onde sentem- se animadas com o 
avanço de suas habilidades motoras. Nesse período o individuo inicia a combinação 
entre habilidades motoras fundamentais e as habilidades especializadas dos 
esportes como fundamentos ou gestos técnicos. O refinamento das habilidades 
motoras fundamentais permitirá a utilização dessas para a realização de atividades 
mais elaboradas de cunho técnico ou ainda par serem aplicadas em jogos, lutas, 
brincadeira ou ainda em situações cotidianos.  
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 Estágio de Aplicação (11 – 13 anos) 
  

É nesse estágio que ocorre mudança e evolução nas habilidades motoras, As 
crianças que estão passando por esse estágio, passam por uma ampliação 
gradativa na aparência, na capacidade física, e nos pontos relevantes da evolução 
motora. Este é o período para aperfeiçoar e desenvolver habilidades mais 
complexas (aprendizado e aperfeiçoamento de gestos técnicos). É o período de 
refinamento motor, melhoria em atividades avançadas de precisão e na execução 
de movimentos.  
 

 Estágio de Aplicação Permanente (14 anos e acima) 
  

Identificado como ultimo estágio que começa em torno dos 14 anos e perdura 
durante a vida inteira, é constituído pelo aproveitamento de diversificadas funções 
adquirido pelo individuo no decorrer de sua vida inteira. Este estágio é representado 
pelo ápice de todo o processo desse desenvolvimento motor no qual o individuo 
vem desenvolvendo por toda a sua existência. Todo esse conjunto de vivencias, 
experiências e desenvolvimentos dos estágios anteriores e seus refinamentos foram 
transferidos para este estágio. Ou seja, ao longo da vida o individuo é a soma de 
suas experiências que permearam as fases e estágios apresentados por 
(GALLAHUE; OZMUN, 2013).   
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Este trabalho buscou entender através da representação da ampulheta de 
Gallahue as mudanças que ocorrem na formação do individuo desde o seu 
nascimento até a sua morte, apresentando suas fases e estágios. É percebível que 
é através das vivencias motoras, que a criança se torna capaz de realizar qualquer 
movimento o que vai sendo aprimorado com o passar do tempo somado às 
experiências vividas e percebidas permeadas pelo meio em que vive.  

É a partir dessas experiências e experimentações, desafios e internalizações 
que acontece o processo de transformação no comportamento motor, relacionado 
com a idade, tanto na postura quanto no movimento da criança. A vivencia de cada 
estágio apresentado bem como as interações com o meio em que está inserido 
possibilita um processo de alterações complexas, as quais se fazem presentes em 
todos os aspectos de crescimento e maturação dos aparelhos e sistemas do 
organismo.  

O desenvolvimento motor é um processo continuo com modificações 
representadas por mudança e adaptações nas capacidades funcionais e essas tem 
relação com a idade do individuo, embora não necessariamente e nem dependente 
dela, porém, conforme a idade progride o desenvolvimento acontece de forma 
individualizada sendo essa, lenta ou rápida o que pode diferir de individuo para 
individuo.  

Consequência de um processo sequencial onde os indivíduos se encontram 
em uma variedade de cenários, incluindo o físico, o social, o cognitivo e o 
psicológico. Sendo que todos esses interferem na formação do individuo inclusive 
no seu desenvolvimento motor.  

O movimento do corporal é um dos primeiros campos funcionais a se 
desenvolver no corpo humano, e, à medida que o individuo cresce e adquire 
maturidade, suas habilidades motoras vão se desenvolvendo e permitindo à esse a 
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possibilidade de experimentar movimento, ambientes e situações novas que lhe 
permitem um pleno desenvolvimento. 

Desta forma fica evidente a necessidade de permitir ao ser humano diversas 
maneiras de movimentar seu corpo e assim conseguir um desenvolvimento pleno 
em sua motricidade. Percebe-se através destas primeiras leituras que a criança 
precisa ter acesso à todas as formas de movimento que à ela seja possível 
experimentar e realizar, para que ocorra de forma adequada o seu processo de 
desenvolvimento motor e assim possa ela crescer de forma saudável e capacitada 
no que diz respeito à sua movimentação corporal.  
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O VOLEIBOL COMO MECANISMO EFETIVO NO DESENVOLVIMENTO DE 
FUNÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E DESPORTIVAS EM JOVENS ATLETAS 

 
 

Bruna Eduarda Pedroso1 e Aurélio Luiz de Oliveira2 
 
 

 
RESUMO 

 

A presente pesquisa destaca que na modalidade de voleibol, há sempre o interesse 
em se ter mais crianças e jovens praticando-a. Para que esta prática seja mais 
difundida, é necessário atrair este jovem público com atividades que lhes causem 
interesse na prática. A questão principal desta pesquisa destaca o fato de como 
deve ocorrer o processo de organização de Mesociclos de treinamento para jovens 
atletas da modalidade de voleibol com base nas teorias de desenvolvimento motor e 
cognitivo. O objetivo principal da pesquisa destaca a situação de apresentar a 
formatação de Mesociclos de Treinamento em conformidade com a teoria que versa 
sobre o assunto e respeitando os aspectos do desenvolvimento motor condizente 
com a etapa de formação desportiva que já suporta intensidade de treino. 
Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e exploratória em relação 
aos seus procedimentos técnicos e seus objetivos. O estudo do desenvolvimento 
humano já há muitos anos vem sendo um grande foco de estudiosos e educadores 
em busca de um profundo conhecimento dos aspectos do desenvolvimento do 
comportamento motriz, uma vez que esta bagagem teórica deve dar suporte para as 
técnicas educacionais e procedimentos de intervenção pelo educador sejam em sala 
ou na quadra. 
Palavras-chave: Desenvolvimento Motor. Voleibol. Formação Esportiva 
 
 
 

ABSTRACT 
 

This research highlights that in volleyball, there is always an interest in having more 
children and young people practicing it. For this practice to be more widespread, it is 
necessary to attract this young audience with activities that interest them in the 
practice. The main question of this research highlights the fact of how the 
organization process of training Mesocycles for young athletes of the volleyball 
modality should take place based on theories of motor and cognitive development. 
The main objective of the research highlights the situation of presenting the format of 
Training Mesocycles in accordance with the theory that deals with the subject and 
respecting aspects of motor development consistent with the stage of sports training 
that already supports training intensity. Methodologically, it is a bibliographic and 
exploratory research in relation to its technical procedures and objectives. The study 
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of human development has for many years been a major focus of scholars and 
educators in search of a deep knowledge of the aspects of the development of 
driving behavior, since this theoretical background should support the educational 
techniques and intervention procedures by educator in the classroom or on the court. 
Key-words: Motor development. Volleyball. Sports Training 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A escolha da temática abordada nesta pesquisa deu-se pela experiência 
como atleta na modalidade de voleibol que essa autora detém, fato este que 
entendeu-se ser o momento preciso em compartilhar, focando as ações decorrentes 
no período da infância. 

Para a modalidade de Voleibol, há sempre o interesse em se ter mais 
crianças praticando-a, assim, para que esta prática seja mais difundida, é necessário 
atrair este jovem público com atividades que lhes causem interesse em praticá-la, 
podendo, num futuro próximo, virem a se tornar atletas. 

A iniciação desportiva é um dos primeiros contatos das crianças com qualquer 
que seja o esporte de um modo geral como fundamentos, princípios, características, 
regras e movimentos. 

Conforme Greco (1998), o movimento bem orientado é visto como 
fundamental para o desenvolvimento de toda a potencialidade da criança como um 
todo.  

Desta forma, elegeu-se como questão principal desta pesquisa o seguinte 
fato: Como deve ocorrer o processo de organização de Mesociclos de treinamento 
para jovens atletas da modalidade de voleibol com base nas teorias de 
desenvolvimento motor e cognitivo? 

O principal objetivo da pesquisa é o de apresentar a formatação de 
Mesociclos de Treinamento em conformidade com a teoria que versa sobre o 
assunto e respeitando os aspectos do desenvolvimento motor condizente com a 
etapa de formação desportiva que já suporta intensidade de treino. Além disso, 
especificamente se pretende mostrar uma proposta de evolução das organizações 
mensais de treino na modalidade de voleibol para jovens atletas. 

 
2. METODOLOGIA 

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória em 
relação aos seus objetivos propostos para a mesma e também, uma pesquisa 
bibliográfica em relação aos procedimentos técnicos que foram adotados para sua 
realização. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. DESENVOLVIMENTO MOTOR 

O desenvolvimento motor é um processo que acontece ao longo da vida, pois 
o ser humano adquire inúmeras habilidades motoras ao passar dos anos. Sendo que 
se inicia por movimentos simples e desorganizados para que no decorrer do tempo 
sejam complexos e organizados, totalmente ligados aos aspectos de crescimento e 
a maturação dos sistemas do organismo, dependendo também do ambiente, do 
comportamento, das características pessoais de cada indivíduo e principalmente de 
estímulos, porém cada criança reage de uma maneira. 

Segundo HAYWOOD e GETCHELL (2014, p.4) 
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O desenvolvimento é definido por várias características. Primeiro, é um 
processo contínuo de mudanças na capacidade funcional [...]  À medida que 
a idade avança, o desenvolvimento ocorre. Todavia, ele pode ser mais 
rápido ou mais lento em diferentes períodos, e suas taxas podem diferir 
entre pessoas da mesma idade [...] 

 
Ou como diria GALLAHUE, OZMUN, GOODWAY (2012, p.21) 

O desenvolvimento motor é a mudança contínua do comportamento motor ao 
longo do ciclo da vida, provocada pela interação entre exigências da tarefa 
motora, a biologia do indivíduo e as condições do ambiente. 

 

Fatores que influenciam o desenvolvimento motor: 

 
FIGURA 1. Análise transacional da causa no desenvolvimento motor (GALLAHUE, GOODWAY e 
OZMUN, 2012) 

 
Para GALLAHUE, et al.(2013, p.23) 

Embora o “relógio biológico" do indivíduo seja bem específico, quando se 
trata da seqüência de aquisição das habilidades de movimento (maturação), 
a taxa e a extensão do desenvolvimento são determinadas individualmente 
(experiência) e sofrem drástica influência das demandas de performance 
das tarefas. 

Na infância acontece o aumento regular de massa muscular, peso e altura. 
Porém a altura e o peso é mais devagar comparando ao período do bebê. Sendo 
que ainda há uma diferença mínima entre os gêneros. 

Nesta fase as habilidades motoras básicas são bem desenvolvidas e 
continuamente a habilidade motora fina, pois as crianças ocupam o seu tempo 
brincando, assim estimulando o movimento e conhecendo ainda mais suas 
limitações, desenvolvendo capacidade de locomoção, manipulação e estabilidade 
fundamentais. Também sendo importante para o desenvolvimento cognitivo e 
afetivo. “Durante esse tempo, as crianças desenvolvem funções cognitivas que, no 
final, resultam no pensamento lógico e na formulação de conceitos.” (GALLAHUE, 
OZMUN, GOODWAY, 2013, p.194) 

Segundo GALLAHUE et al. (2012) na infância o desenvolvimento afetivo é de 
grande importância, envolvendo funções socioemocionais, desenvolvendo um senso 
de iniciativa e um senso de autonomia.  
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A afetividade envolve a parte emocional e sentimental, onde muitas das vezes 
a criança não sabe expressá-la, podendo expor de maneira desequilibrada, pois não 
há uma estabilidade de maturidade, sendo capaz de manifestar de forma agressiva, 
exagerada e não aceitando erros e perdas. 
 
3.2. DESENVOLVIMENTO COGNITIVO  

O desenvolvimento cognitivo é focado na evolução de uma criança com a 
capacidade de compreender e pensar, assimilar informações e aprendizagem de 
línguas, habilidade de percepção, interação entre outros aspectos de 
desenvolvimento do cérebro. 

De acordo com (FERRARI, 2014) o desenvolvimento se define a partir da 
correlação entre o indivíduo e objeto a ser conhecido, onde se faz ligação com a 
experiência vivida com os objetos, a maturação do organismo, o ambiente vivido, a 
adaptação e o equilíbrio do organismo ao meio. 

“Piaget propôs que o desenvolvimento cognitivo começa com a capacidade 
inata de se adaptar ao ambiente [...] esse crescimento cognitivo ocorre através de 
três processos inter-relacionados: organização, adaptação equilibração. (PAPALIA, 
FELDMAN, 2012, p.65) 

Organização é a maneira que a criança organiza as informações adquiridas 
do mundo, controlando a maneira de como a criança age e pensa em determinada 
situação. 

Segundo PAPALIA e FELDMAN (2012, p.65) 

A adaptação ocorre por intermédio de dois processos complementares: (1) 
assimilação, que é absorver informação nova e incorporá-la às estruturas 
cognitivas existentes, e (2) acomodação, que é ajustar as próprias 
estruturas cognitivas para encaixar a informação nova. 

 

 
FIGURA 2. (GALLAHUE, GOODWAY e OZMUN, 2012) 

 
Segundo a visão de Piaget, a adaptação ocorre por meio dos processos 

complementares da acomodação e da assimilação. A equilibração é atingir uma 
estabilidade, superando as dificuldades, é a passagem da assimilação para a 
acomodação, agindo juntamente. Ao longo da vida, buscamos o equilíbrio, essa é a 
força que nos motiva a uma constante evolução, por trás do desenvolvimento 
cognitivo. 
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Piaget (1971 apud. FERRARI 2014, p.16): 

Considerou quatro períodos no processo evolutivo do desenvolvimento do 
homem, que se desmembram no decorrer das faixas etárias: estágio da 
inteligência Sensório-motora (0 –2 anos), estágio Pré-operatório (2 –6 
anos), estágio operatório concreto (6 –12 anos) e estágio operatório formal 
(12 anos em diante). Mas vale ressaltar que os valores cronológicos são 
estreitados e podem variar individualmente, mas a sequência em que 
ocorrem é invariável.  

No estágio sensório motor (0-2 anos) o bebê começa a assimilar a inteligência 
ao meio, sendo que o contato com o mesmo é sem pensar. No pré-operatório (2-6 
anos) é também conhecida como inteligência simbólica, pois a criança guarda para 
si o que foi aprendido no estágio anterior, não aceitando opiniões e para cada 
opinião tudo tem de ser explicado (fase do por quê). 

A partir dessa fase, a criança tem a capacidade de se expressar verbalmente, 
pontuando ideias e pensamentos, uma fase em que o pensamento está em 
constante desenvolvimento com pouca preocupação. A boa imaginação e ideias 
criativas também estão presentes. Aprimorando a memória e a linguagem. 

Para GALLAHUE et al. (2012, p.193) “Durante esse tempo, as crianças 
desenvolvem funções cognitivas que, no final, resultam no pensamento lógico e na 
formulação de conceitos.” Operatório concreto (6-12 anos) a criança começa a 
desenvolver diferentes noções, como o tempo, de velocidade, de espaço, de 
acontecimentos, sendo apto a entender a realidade.  

Operatório formal (12 anos em diante) nesta fase a criança já consegue 
absorver completamente o que é lhe passado e pensar nas relações possíveis para 
encontrar uma solução, alcançando seu nível mais elevado de desenvolvimento.  
 
3.3. DESENVOLVIMENTO NO VOLEIBOL 

Segundo SOUZA, et al. (2010) a modalidade de voleibol é essencial para o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes, pois além de desenvolver variados 
movimentos corporais, criando ou até mesmo imaginando cada um deles, também 
podendo contribuir com a socialização entre os gêneros, praticando a modalidade 
juntos. 

 
Para CAMPOS,2004 apud. SANTOS et al.,2010 

 

Cada atividade esportiva possui habilidades motoras específicas que foram 
sendo construídas e modificadas ao longo do tempo. Com um grande 
domínio das habilidades ocorre um maior funcionamento do sistema de 
execução que implica no controle motor fazendo com que os movimentos se 
tornem mais coordenados e executados com menor gasto energético e 
menor de tempo. 

Gallahue e Ozmun (2003) apud. SANTOS et al (2010), reforçam a situação 
quando afirmam que:  

(...) para se chegar ao domínio de habilidades esportivas é necessário um 
longo processo, onde as experiências com habilidades básicas, movimentos 
fundamentais, são de suma importância. As mudanças observadas nos 
estágios serão estabelecidas na forma de um refinamento das habilidades 
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básicas e, melhor eficiência em sua combinação, o que irá marcar a 
passagem para a fase seguinte, a dos movimentos relacionados ao esporte, 
fase conhecida como movimentos especializados. 

Para Santini e Costa Lima (2007) o voleibol possui características especificas, 
onde pode se citar:  

1. aquisição de habilidades motoras e desenvolvimento da aptidão física; 
2. contribuição para o desenvolvimento afetivo e cognitivo, através da 

aprendizagem pelo movimento; 
3. desenvolvimento das valências físicas (força, resistência, velocidade; 

equilíbrio, coordenação e flexibilidade); 
4. estímulo ao aspecto afetivo-social (capacidade de agir, interagir e reagir 

com o outro e consigo mesmo); 
5. desenvolvimento da capacidade perceptivo-motora (percepção 

cinestésica – vivências “espaciais” e “temporais” adequadas); 
6. estímulo à alegria, satisfação e motivação dos praticantes; 
7. liberdade na execução – pode ser jogado em locais abertos ou fechados 

(praia, praça, rua, ginásio, et.) por ambos o sexos; 
8. possibilidade de recreação ou prática competitiva (pode ser jogado em 

duplas, trios ou quartetos) nas mais diferentes faixas etárias. 
 

A iniciação desportiva é de extrema importância para as crianças, pois é o 
primeiro contato com os esportes, sendo que na maioria das vezes ela acontece nas 
escolas.  

Portanto, o desenvolvimento do trabalho não deve ser voltado às técnicas e 
às regras oficiais e, sim ao desenvolvimento das habilidades motoras e da 
aptidão física, com o ensino de estratégias pedagógicas que irão contribuir 
no desempenho de habilidades esportivas e aumentar o repertório motor. 
(FRAGA, DE OLIVEIRA, LOPES, 2012) 

Para que haja o interesse da criança no esporte é necessário utilizar de 
atividades lúdicas e mini jogos, para contribuir na iniciação desportiva. “Priorizando 
nesta fase inicial o ponto de vista motor, proporcionando atividades com diferentes 
graus de dificuldade, que estimulem aos gestos do voleibol.”( MACHADO 2006 apud. 
FRAGA, et al., 2012) 

De acordo com KREBS et al. (2011 apud. FRAGA, DE OLIVEIRA, LOPES, 
2012) 

Com isso o desempenho motor e a aptidão física de crianças têm sido 
estudados ao longo do último século, pois se compreende que existe uma 
relação importante entre a melhora da aptidão física e das capacidades 
funcionais motoras (força, flexibilidade, velocidade e agilidade) dos 
indivíduos, contribuindo, assim, na eficiência da realização de determinadas 
tarefas. 

O jogo propriamente dito, não é apenas para distrair a criança, ele explora 
vários estímulos no organismo. É um importante meio para o desenvolvimento 
social, emocional e intelectual da criança. 

Estimula o crescimento e o desenvolvimento, a coordenação muscular, as 
faculdades intelectuais, a iniciativa individual, favorecendo o advento e o 
progresso da palavra. Estimula o indivíduo a observar e conhecer as 
pessoas e as coisas do ambiente em que vive. (TEZANI, 2006) 
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A partir da segunda infância começa a acontecer os jogos sociais, com o 

intuito de haver a socialização entre as crianças, sem a competição em si. Tendo 
também como objetivo que a criança aprenda a se relacionar, educar-se e até 
mesmo agir. 

“A utilização dos jogos cooperativos é fundamental na escola, pois criam 
oportunidades para o aprendizado, eliminando o medo e o sentimento de fracasso, 
fazendo com que todos sejam vencedores.” (ORLICK, 1989 apud. SOUZA et.al., 
2010) 

Por meio dos jogos, a educação física pode ensinar muito mais do que 
gestos, técnicas, táticas e outras habilidades específicas. Em nossos dias, deve 
promover e aperfeiçoar as “habilidades humanas essenciais” (BROTTO, 2001 apud. 
SOUZA et.al., 2010) 

Existem, no uso dos jogos, dois aspectos primordiais: um referente à 
afetividade, expresso durante a ação, e outro referente aos aspectos 
cognitivos, por meio dos quais o jogo proporciona avanços nos processos 
de aprendizagem e desenvolvimento. (TEZANI 2006) 

3.4. DESENVOLVIMENTO MOTOR E DIFERENÇAS DE GÊNERO 

Alguns estudiosos como (NUNES, 2009.,apud. SANTOS et al. 2010) 
acreditam que ainda há um grande preconceito com as meninas desde a infância, 
pois meninos desde que nascem são estimulados a brincadeiras com bolas, skates, 
carrinhos e corrida e as meninas por sua vez brincam com bonecas e ursinhos, não 
sendo possível estimular o desenvolvimento motor.  

“A cultura impõe que as meninas não devem brincar com atividades mais 
agressivas, como futebol, bicicleta, corridas de velocidade, entre outras atividades 
consideradas de meninos.” (Nunes, 2009,. apud SANTOS et al. 2010).  

Sendo assim as meninas desde muito pequenas são desencorajadas a 
praticar qualquer atividade mais agressiva, pois são caracterizadas como delicadas, 
ficando em desvantagem motora em relação aos meninos na questão habilidade. 

“Assim, meninos e meninas possuem suas vidas delineadas a partir das 
experiências que originarão seus hábitos, pensamentos e identificação, traçando 
assim os indicadores da personalidade que os acompanharão até a velhice.” 
(BRONSATO e ROMERO, 2001,. Apud. SANTOS et al. 2010). 

Segundo Saraiva (1999, p.27apud. SANTOS et al. 2010):  

No campo biofisiológico, a performance motora feminina fica prejudicada 
pelas menores oportunidades de vivências corporais, em relação as 
oportunidades de jogos esportivos oferecidas aos meninos. No campo 
psicológico, a aceitação por parte das meninas da idéia de superioridade 
física do homem, que transferida aos outros aspectos de vida, leva à 
acomodação, uma vez que” os meninos são desde cedo estimulados para a 
independência”. E no campo social, pode-se facilmente deduzir em 
decorrência dos fatos anteriores, as conseqüências para o papel social de 
ambos os sexos. 

Para (Bronsato e Romero 2001, p.24 apud. SANTOS et al. 2010): 

Entende-se, assim, que a aplicação do conceito de gênero, quanto à 
motricidade do homem e da mulher, se firma na razão direta da 
necessidade de se transcender as limitações do indivíduo, como Ser único, 
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e em interação com o meio a que pertence. Meninos e meninas têm 
desenvolvimento motor diferenciado como seres únicos e que podem 
interagir, na busca de seus padrões ideais de comportamento e de 
desempenho, em atividade de Educação Física. 

O professor de educação física é essencial para a inclusão de meninos e 
meninas na mesma aula, tendo em vista a importância o desenvolvimento motor de 
gêneros distintos, assim de maneira lúdica incluído ambos em tal atividade, para que 
haja o desenvolvimento de forma igual. Sendo assim, o professor é responsável, na 
maioria das vezes, pela modificação da distinção de gêneros em relação ao 
desenvolvimento motor no meio educacional. 
 De acordo com Faria Júnior (1995, p.17 apud. SANTOS et al. 2010) há 
maneiras de amenizar hierarquia de gêneros, como:  

Dividir os alunos em grupos equilibrados em relação às habilidades 
motoras, força e velocidade, e para os jogos, designar quem tem mais 
habilidade, força ou velocidade, para marcar quem é mais habilidoso, forte 
ou veloz da outra equipe.  

Modificar as regras de tal forma que dois sucessivos chutes a gol não 
possam ser dados por jogadores do mesmo gênero. Cada tentativa a gol 
terá uma intervenção precedente do jogador de outro gênero (o menino 
passa a bola e a menina tenta a finalização a gol, ou vice-versa).  

Evitar situações como: relacionar as meninas por último, escolher apenas os 
meninos para fazer demonstrações, designar apenas os meninos para 
capitães da equipe, dirigir atenções preferencialmente a eles. 

Evitar piadas e linguagem com conotações sexistas, por exemplo, marcação 
“homem-homem” em jogo de mulheres. 

Utilizar estratégias de modelação, mostrando fotos e desempenho de 
jogadoras de futebol 

3.5. ASPECTOS PRINCIPAIS NO DESENVOLVIMENTO MOTOR E SUAS 
RELAÇÕES NA PRÁTICA DESPORTIVA 

 Entende-se ser necessário apresentar as características inerentes das fases 
do aprendizado motor, logo em seu início, para que possamos estar dando suporte 
às informações subsequentes, assim como oportunizar um enfoque nos padrões de 
desenvolvimento básico motor e componentes estruturais que influenciam em todas 
as idades e da maneira que se dará à aprendizagem motora. 

 O estudo do desenvolvimento humano já há muitos anos vem sendo um 
grande foco de estudiosos e educadores em busca de um profundo conhecimento 
dos aspectos do desenvolvimento do comportamento motriz, uma vez que esta 
bagagem teórica deve dar suporte para as técnicas educacionais e procedimentos 
de intervenção pelo educador sejam em sala ou na quadra. 

Gallahue (2013) apresenta em sua obra o fato de que o desenvolvimento 
motor pode ser definido como um processo contínuo e permanente que ocorre ao 
longo da vida e abrange como um todo e a interação necessária da tarefa, do 
indivíduo e do ambiente que, a partir destes, deram conteúdo para a estruturação de 
vários modelos de desenvolvimento, que buscam determinar, estabelecer e 
classificar ocorrendo nas fases dos anos do indivíduo. 
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Há alguns onde está o de Carazzato e Costa (1991) citado por FERREIRA 
(2014, p.3) onde existem quatro fases de desenvolvimento. A primeira fase refere-se 
a crianças de zero a um ano de idade, nomeada a “fase do conhecimento”, onde 
começam a surgir padrões neurológicos, que auxiliaram no reconhecimento do meio. 
Por conseguinte, a segunda fase abrange o indivíduo de 1 ano a 6 anos tendo nessa 
fase do desenvolvimento neuropsíquico motor, com o estabelecimento da 
coordenação motora fina (correr, saltar, arremessar e agarrar). Na fase 3, com 
crianças de seis a doze anos, é a etapa do desenvolvimento em conjunto com o 
organismo; crescimento ósseo e miotendinoso, o psíquico e o mental. 

Nesta fase, recomenda-se a iniciação esportiva, para a aquisição de 
conhecimentos de várias modalidades. Finalmente, a quarta etapa abrangerá 
crianças de doze a dezoito anos de idade, o autor coloca como sendo a fase do 
desenvolvimento final do padrão físico, na qual recomenda-se o início de atividades 
de competição, onde haverá o aperfeiçoamento da coordenação motora e as suas 
qualidades físicas. 
 Os conceitos motores vão ser conceituados de duas formas, a primeira é que 
as habilidades podem ser vistas como tarefas especificas tais como o arremesso do 
voleibol, o chute no futebol, a manchete no voleibol, etc. Vistas assim, as habilidades 
podem ser classificadas ao longo de um número de dimensões ou de acordo com 
características proeminentes. Finalmente, as habilidades podem ser vistas em 
termos das características que distinguem o executante de alto nível do de baixo 
nível ou iniciante. (SHIMIDT, WRISBERG, 2001, p.19) 
 Habilidades motoras rudimentares da primeira infância de acordo com 
GALLAHUE (2013, p.199) são reflexos do controle motor crescente e da 
competência motora, realizados por fatores intrínsecos à tarefa, ao ambiente e ao 
indivíduo. Já as habilidades motoras fundamentais, assim com ganho das 
habilidades fundamentais não dependemos da idade e sim de numerosos fatores do 
indivíduo e do ambiente. 

As habilidades motoras especializadas são altamente dependentes de 
oportunidades para a prática, uma vez que somente através da plena realização, 
assim como da organização e seleção das fases e metas a serem cumpridas, 
poderemos estar oportunizando aos executantes um vasto leque de situações que, 
ao serem exigidas, estarão apresentando uma resposta condizente em um tempo 
hábil. 
 Percebemos então que o desenvolvimento motor ocorre de forma ordenada e 
sequencial, e, dentro deste processo, há alguns aspectos do desenvolvimento que 
devem ser ressaltados como uma sequência para todas as crianças, dividindo 
apenas a velocidade de progressão. 

Desta forma, ele estabelece uma relação da faixa etária com a fase específica 
do desenvolvimento motor, formando a sequência do desenvolvimento motor onde 
os movimentos reflexos correspondem desde a vida intrauterina até os quatro meses 
após o nascimento. 

Os movimentos rudimentares de um a dois anos; os movimentos importante 
de dois a sete anos de idade; a fase do desenvolvimento responsável pela 
combinação de movimentos fundamentais ocorre dos setes anos aos dose anos de 
idade e completa-se as momentos do desenvolvimento motor com os movimentos 
determinados culturalmente que vai além dos dose anos de idade. 
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3.6. A APRENDIZAGEM MOTORA E SUAS INSERÇÕES NO PROCESSO DO 
DESENVOLVIMENTO MOTOR E ESTABELECIMENTO DAS HABILIDADES 

 Antes de abordar a aprendizagem motora, devemos esclarecer os principais 
componentes que fazem parte deste complexo processo, pois muitas vezes, eles 
acabam por se confundir ou serem tratados sem distinção, falaremos então da 
aprendizagem da habilidade e da performance motriz. 
 Sendo assim, quando falamos sobre habilidade motora estamos falando de 
movimentos exigidos de acordo com o meio ou uma meta específica do ambiente, e 
assim, estas habilidades auxiliam na performance, uma vez que a destreza da 
habilidade proporciona a máxima certeza de alcance da meta com a maior 
velocidade e menor gasto energético. (GALAHUE, 2013, p.62) 

O erro durante a prática oferece a oportunidade de descobertas e adaptação 
da natureza motora, gerando constantemente uma relação entre perceber o erro e 
corrigi-lo, em situações diferentes, desta forma, a aprendizagem motora é um 
processo interno que mede o nível de capacidade de performance do indivíduo. 

Contudo, para que o sujeito aprenda tarefas motoras é necessária a presença 
da tentativa de performance ou simplesmente da prática, fazendo com que a 
capacidade do mesmo em realizar a ação aumente. 
 O desenvolvimento motor por ser complexo possui várias etapas que devem 
ser concluídas até se alcançar às especializações motoras. (GALAHUE, 2013, p.66) 
“só com a maturação do mecanismo neuromuscular a atividade motora pode 
evoluir”. 
 Em todos os começos, da iniciação ao gesto ou habilidade específica é 
caracterizada pelo processo do indivíduo de compreender os padrões básicos de 
coordenação, sendo assim, o aluno deve realizar uma quantidade considerável de 
resolução de problema, ou seja, o gesto em diferentes situações, envolvendo o 
exercício de processos cognitivo e verbal. 

No estágio inicial da aprendizagem, a performance é caracterizada por umas 
atividades motoras imprecisas, lentas, inconsistentes e de aparência rígida. Falta 
confiança aos indivíduos, os tornando hesitantes e indecisos em seus 
comportamentos, chegando ao pondo de realizar um gesto corretamente e não ter 
clareza de como o fizeram. (SCHMIDT, WRISBERG, 2001, p.26) 
 Essa compreensão da tarefa motora da criança envolve quatro aspectos 
fundamentais: a introdução do gesto, sua explicação verbal, a demonstração do 
gesto e a iniciação da prática através das primeiras tentativas. 
 A evolução junto com a aprendizagem motora através do esporte oferece ao 
praticante a oportunidade de analisar as situações e escolher o modo mais 
adequado, para ser utilizado naquele momento. 
 Em sua obra, CASTELO (1998, p.148) coloca que os aspectos citados 
anteriormente visam motivar os praticantes para a importância do gesto técnico, ou 
seja, o comprometimento sério com o treinamento terá conseqüências positivas 
diretamente no resultado da prática; gerar um estado mental positivo, relacionando 
na memória um nome (terminologia), uma imagem motora (demonstração) e uma 
experiência anterior; fazer com que os praticantes direcionem sua atenção para as 
explicações verbais, que deverão ser claras, direcionadas exclusivamente para a 
compreensão dos gestos aplicados à prática. 
 Em contra partida, para que o processo de aprendizagem seja realizado é 
necessária a maturação do mecanismo neuromuscular. Se o processo for de algum 
modo apressado em um período que a criança não esteja pronta para responder 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

corretamente aos estímulos aplicados, a aprendizagem não ocorrerá, podendo gerar 
uma desmotivação. 

Nesta fase de aprendizado, geralmente os movimentos simples em relação 
aplicada, sendo baixo o rendimento apresentado pelo praticante, ou seja, o 
praticante normalmente não conseguirá realizar o movimento nas primeiras 
tentativas, é necessária compreender e pôr em prática a execução do movimento, 
até ocorrer o acerto por parte do praticante, o que se torna uma forma de incentivo. 

Depois de compreender a tarefa motora o jogador efetua as suas primeiras 
tentativas de execução, experimentando o programa motor concebido e verificando 
se funciona de forma apropriada. (CASTELO, 1998, p.149).  

Todos estes aspectos são de extrema importância e devem ser observados 
no início esportivo, pois estes proporcionarão um desenvolvimento geral de toda a 
potencialidade do aluno, contemplando a base para um trabalho esportivo 
específico.  

Na metodologia dos esportes é necessário um conhecimento dos movimentos 
básicos de forma satisfatória, envolvendo várias possibilidades motoras e situações 
de execução do gesto motriz, de maneira a enriquecer o repertorio motor do 
indivíduo para que posteriormente, de forma garantida, evolua-se para o mais 
complexo como técnicas especificas e competências táticas especificas. (KRÖGER, 
ROTH, 2002, p.9) 
 Desta forma, o domínio dos movimentos considerados básicos, torna pronta a 
criança para melhor se organizar-se de forma possível tendo um composto de 
qualquer movimento, de maneira que o processo de aprendizagem ocorrera de 
forma mais rápida e eficaz para com aquele que tiver uma grande variedade de 
experiências em nível de habilidades motoras básicas. 

À medida que os praticantes aumentam o número de execuções de um 
determinado gesto técnico-desportivo, aumenta igualmente o número de correções, 
produzindo-se, conseqüentemente, um afinamento cada vez mais particular do 
programa motor de base. (CASTELO, 1998, p.151) 
 Através de um programa multilateral, ou seja, rico em possibilidades motoras, 
durante suas realizações esportivas assim os atletas jovens ganham coordenação, 
equilíbrio e agilidade. 

Contrário ao desempenho de aprendizagem apenas das habilidades da 
modalidade escolhida ou do treinamento específico, vemos que o programa de 
habilidades múltiplas cria uma base sólida, que posteriormente enriquecerá as 
habilidades esportivas especificas e performance motora. 
 
3.7. CAPACIDADE E HABILIDADE MOTORA DO VOLEIBOL 

O voleibol sofreu inúmeras transformações nos últimos anos, seguramente 
com sua permanente evolução modificou de forma significativa sua estrutura de jogo 
sobretudo físico e tático, mas sua essência continua a mesma desde sua criação. 

Essa modalidade se caracteriza por uma série de esforço intensos e breves 
realizados em ritmo diferente sendo um conjunto de corridas, saltos e lançamento; 
constituído por uma soma de habilidade que unidas compõe o jogo. 

Desta forma, o voleibol é formado por uma série de fundamentos que 
evoluem a cada situação do jogo tendo uma maior organização quando assim 
necessitar variando no aspecto tático ofensivo e defensivo. Essa estrutura 
desenvolve sua capacidade motoras, condicionantes e coordenativas. Coloca De 
Rose Junior e Tricoli (2005). As variáveis do basquete em ritmo e intensidade são 
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muito grandes na hora de se executar uma ação, assim, são exigidas 3 capacidades 
motoras básicas: (a)- força, (b)- velocidade e (c)- resistência aeróbica e anaeróbica. 

Na força é o que diz a respeito de execução de fundamentos básicos do jogo 
dividido em força de salto, força de Sprint, força de resistência para sustentar todos 
os movimentos que estão sendo executado. Segundo autores (2005) velocidade 
importante para o deslocamento rápido estando ou não com posse de bola e 
também para se deslocar num pequeno espaço físico de jogo (agilidade). De Rose 
Jr e Tricoli (2005) define resistência capacidade sustentável da condição básica do 
praticante de voleibol. 
 
3.7.1. Jogo Coletivo e Sua Iniciação 

O jogo coletivo seja a modalidade esportiva como voleibol, futebol, voleibol e 
outros exigem uma coordenação de duas ou mais pessoas colaborando para uma 
ação esportiva ligado a tudo que é moderno, sendo que há pouquíssimo registros de 
competições entre civilizações mais antigas. 

Os esportes coletivos onde exige a coordenação de duas ou mais pessoas 
em prol de uma ação esportiva em colaboração são fenômeno ligado ao esporte 
moderno. De acordo com De Rose Jr e Tricoli (2005) existe dois métodos principais 
de vários que existe são eles o analítico sintético e o global funcional. O analítico 
sintético foca na repetição das tarefas para uma melhor técnica logo em seguida 
numa melhora do jogo formal, o Global Funcional é onde os alunos ou indivíduos 
vivenciam o jogo tático e técnico através de jogos e não tendo que analisar para 
depois executar. 

Os indivíduos aprendem por meio variados não podendo criar só um método 
de trabalho pois o jogo de voleibol é muito complexo é preciso que o professor 
adquira vários métodos para abrangi todo seu grupo nas questões tática, técnica e 
físicas e bem também nas questões sociais de quem joga. 

De Rose Jr e Tricoli (2005) define processo do indivíduo no segmento 
esportivo ou até na iniciação esportiva desde a chegada há escolinha até a prática 
esportiva competitiva, esse processo passa antes para um treinamento progressivo 
direcionado e depois aperfeiçoado em diferentes aspectos orgânicos funcionais 
técnicos e táticos necessários para um excelente rendimento no esporte escolhido 
no caso voleibol.  

O educador observou que o jogo coletivo contribui para uma formação geral 
dos jovens tendo a importância no contexto educacional, o respeito, a cooperação e 
a participação desses jovens. 

Algumas questões problemáticas acabam identificadas como: a 
especialização precoce na mais diversa modalidade esportiva, uma cobrança muito 
forte dos pais, professores despreparados por um resultado positivo na competição e 
a busca por resultado do em curto a médio prazo. 

Na iniciação esportiva se tornara mais consistente separando em algumas 
fases: Iniciação generalizada onde o praticante vivencia num modo geral tendo 
diversas experiências podendo assimilar fundamentos básico de forma ampla, 
formação especializada onde o praticante vai se especializar na habilidades daquele 
esporte escolhido por ele e formação de alto nível deve se haver uma obediência em 
cumprir programas de treinamentos planejados sistematicamente entendendo que 
deve se haver uma variação de treinamento jogos e brincadeiras para que não haja 
uma desmotivação. 
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Na fase de conhecimento e aprendizagem é mais favorável para a evolução 
da habilidade motora onde vai ser feito os fundamentos daquela modalidade. Há 
controversas dizendo que não há um só método que vai ser eficiente e sim vário. 

A iniciação para De Rose Jr e Tricoli (2005), a prática de voleibol é dividida 
em três fases: Aprendizagem, Fixação e aperfeiçoamento. 

 Aprendizagem – para o desenvolvimento das habilidades motoras do 
indivíduo sendo apresentado os fundamentos básicos do voleibol pesquisas 
afirmam que nesta fase não há uma definição da eficiência de um ou outro 
método. 

 Fixação – onde através de exercícios solicitados vai haver muita repetição 
para que se grave na memória. 

 Aperfeiçoamento – Nessa fase é onde o indivíduo vai se exercitar 
coletivamente e não mais individualmente aprendido nas outras duas fazes 
passadas. 

O voleibol pode ser desenvolvido e vários lugares nas escolas ou em escolas 
especificas geralmente clubes. Com a variação de estímulos dessa modalidade 
voleibol a criança pode ganhar muito mais habilidades motoras além de tornar mais 
fácil o seu crescimento e desenvolvimento educacional e ainda sim com a 
cooperação que a modalidade exige sendo de grande importância desenvolvendo 
também o respeito companheirismo e a educação. 

Sendo assim, a autonomia diz que a criança deve trabalhar o esporte de maneira 
livre sem mandamentos deixando- a com que a criança busque sua melhor 
capacidade e interesse identificando o que faz bem a si própria sem pretensão de 
ser um atleta. 
 
3.8. FATORES IMPORTANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DE TREINAMENTO 
NAS CRIANÇAS 

Gallahue (2013), destaca que é importante que essas crianças tenham 
experiências nas formas de correr tanto de velocidade quanto lenta e na mudança 
rápida de direção como se pede na maioria dos esportes, o correr também 
lateralmente ajuda no desenvolvimento de força nas pernas, a coordenação e a 
resistência cardiovascular seno muito usado na modalidade voleibol. 

Passando com o tempo as crianças vão ter mais força, equilíbrio dinâmico e 
melhor coordenação dos membros resultado do crescimento físico e 
desenvolvimento neuromuscular; isso ocorre devido a intensidade de treinamento 
muito alto sendo elas muito mais ativas que os adultos podendo elevar muito o 
treinamento para obter um ótimo resultado. 

Claro que uma criança não vai ter um alto rendimento no mesmo nível que um 
adulto. Pois a princípio nesta fase para criança é improprio o uso de treinamento 
com pesos para o ganho de força estudos mostram que é prejudicial o crescimento 
dessa criança causando lesões de estresse crônico nas placas de crescimento. 

Não temos um limite de treinamentos sem provocar danos, recomenda-se 
treinamentos cuidadosamente supervisionados e sem que haja um exagero da parte 
da criança em seu levantamento máximo daquele exercício deve ser adaptado a 
criança seu treinamento com baixo nível de estresse. (GALLAHUE & OZMUN, 2013) 

Importante salientar que a criança aprende a conviver vencendo os esforços 
pessoais desenvolvendo a independência e a confiança em si mesmo tendo mais 
responsabilidade; devemos capacitá-las nas mais diversas condições dentro e fora 
de quadra para que chegam na mais realidade esportiva possível para ampliações 
de seus horizontes e experienciais. 
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3.9. PERIODIZAÇAO - TEORIA E PRÁTICA DE TREINAMENTO 

Segundo Bompa (2003, p.158), planejar um treinamento é importante para 
que o atleta atinja o alto nível de treinamento e desempenho, o treinador tem total 
importância para conduzir esses programas de treinamento para que possa ter seus 
objetivos alcançados, com um treinamento inteligente é claro. 

O técnico deve ser bastante experiente e ter um bom conhecimento 
profissional para que haja aquele efeito desejado seu programa de treinamento deve 
ser simples, sugestivo e flexível para poder ser modificado quando necessário 
conforme o progresso e a resposta dos atletas. 

Devido ao objetivo a ser conquistado a longo prazo com parâmetros e nos 
conteúdos incluímos em macrociclos e mesociclos sendo de 4 há 8 semanas dando 
sequência no presente e o futuro, enfim programado para atletas de elite e 
extremamente importante para crianças e adolescentes garantindo a direção do 
processo de treinamento. 
 
3.9.1. A Estruturação de Mesociclos de Treinamento 

 
Nos esportes coletivos há uma frequência de esforços muito intenso devido a 

um movimento ou deslocamentos vigorosos de forma anaeróbica isso significa 
dando o máximo possível para essa execução. 
Para isso temos que organizar volume, sessões repetições e pausa de treinamento 
havendo uma organização e estruturação da periodização esportiva. 

A periodização é sim a estruturação do aumento ou diminuição de cargas de 
treinamento dividido em preparatório competitivo e transitório. (BOMPA, 2003, p.159) 

Sabendo que é importantíssimo respeitar os princípios do treinamento 
desportivo, assim com uma estrutura de boa qualidade influencia diretamente na 
consistência e eficácia de treinamento e nos jogos de uma equipe. 

A organização mensal (mesociclo) das ações percentuais e conteúdo a serem 
aplicados levando em considerações que os treinamentos serão feitos duas vezes 
por semana com 1hora e 30 minutos de duração. 
 
3.9.2. Proposição dos Mesociclos em Conformidade com os Aspectos das 
Capacidades de Treino 

 

% CapTec Mês 01   -   MESOCICLO DE INCORPORAÇÃO 
 

P.FIS. 55% Alongamento ativo, melhora da condição aeróbica 
 

P.TEC 45% Treinos de saque e passe com ponto determinado de 
direcionamentos (saque curto, longo, paralela, diagonal)  /  
(passe p 2 e 21/2); 
Levantamento com ponto direcionado de direção 
(entrada/saída/meio/ P1 e P6 fundo); 

P. TAT. XXXXX XXXXX 

JUSTIFICATIVA Utilizado no início da temporada, é composto de 03 a 04 
semanas com cargas moderadas para baixas. 
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% CapTec Mês 02   -   MESOCICLO DE DESENVOLVIMENTO 

P.FIS. . 60% Circuit Trainning + Treino Funcional + Running de 1,6 a 3,2 km 

P.TEC. 40% Treino de Ataque Direcionado com trajetória determinada e 
configurações diferenciadas de bloqueio na P4 / P3 / P2 + fundo 
na P6 e P1 
Inserção do Líbero 1 (passe) + Levantador (preparação dos 
Ataques) em situação de rede de 3 e rede de 2. 
 

P. TAT. XXXXX XXXXX 

JUSTIFICATIVA Objetiva elevar os níveis de aptidão pelo uso de cargas altas, que 
vão obrigar o organismo a certa adaptação fisiológica.  
Segundo a distribuição das cargas, os mesociclos de 
desenvolvimento podem ser classificados em (1) 
crescente/decrescente e em (2) oscilatório. 

   1 – CRESC/DECRESC 

   2 - OSCILATÓRIO 
 

% CapTec Mês 03   -   MESOCICLO ESTABILIZADOR 

P.FIS. .  25% Trabalho de manutenção de condicionamento com corridas leves, 
circuit-trainning 45” X 15” descanso, mobilidade articular 

P.TEC   75% Saque e Passe; Saque com Salto trajetória fundo-quadra; Passe 
com direção definida (líbero e ponteiros); Levantamento em 
TODOS os passes c/ trajetória definida de 1ª, 2ª, 3ª e 4ª bola; 
Ataque com trajetória definida (60% diagonal + 30% paralela + 
10% largada); Bloqueio S (meios) / D (meio + P2 e P4) / T (fundo 
P6) 

P. TAT. XXXXX XXXXX 

JUSTIFICATIVA O objetivo deste mesociclo é após uma série de cargas 
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crescentes, estabilizá-las, permitindo, assim, que elas sejam 
assimiladas pelo organismo.  
A sua estrutura é semelhante ao meso de incorporação, ou seja, 
pode ser com cargas crescentes / decrescentes e ou oscilatórias. 

 

% CapTec Mês 04   -   MESOCICLO RECUPERATIVO 

P.FIS. 20% Trabalho de manutenção de condicionamento com corridas leves 
e hidroginástica, circuit-trainning 30”realizando X 30” descanso, 
mobilidade articular 

P.TEC XXXXX XXXXX 

P. TAT. 80% Ajustes de Jogadas com Rede de 3 e Rede de 2; Ajustes de 
Ataque Fundo P1; Ajustes de Ataque Fundo P6 com apenas 1 
ponteiro/passador; Passe na mão - 1ª bola Meios 1 e 2; Sistema 
de Cobertura de Ataque pelo Correspondente e P3; Passe 
“quebrado” – Fundo na P1 e P6 na Rede de 2; 

JUSTIFICATIVA Tem como objetivos permitir uma recuperação do organismo. As 
cargas são diminuídas, propiciando um estado de recuperação e 
um possível incremento da performance do atleta. 
Este modelo é utilizado na chamada fase de polimento nas 
semanas que antecedem a competição principal. 

 

% CapTec Mês 05   -   MESOCICLO PRÉ-COMPETITIVO 

P.FIS. 30% Circuit Trainning / EMOM (1’ X 30”); Hidroginástica 

P.TEC 20% Saque / Passe 

P. TAT 50% Opções de Ataque em Rede de 3 e Rede de 2; Ataque Fundo P1 
e P6; Meios com tempo atrás; China; metro / Composição de 
Bloqueio Duplo + Sistema de defesa com Líbero na 5. 

JUSTIFICATIVA Sua estrutura é em função das competições que serão 
realizadas, o objetivo é criar um modelo competitivo respeitando 
fatores que serão intervenientes na performance: altitude, 
horário, forma de disputa, etc. normalmente se organiza 04 a 06 
semanas antes da competição. (pré-competitivo) 

 

% CapTec Mês 06   -   MESOCICLO DE COMPETIÇÃO 

P.FIS.  20 % Circuito de Habilidades Motoras e Técnicas 1’ X 1’; 
Hidroginástica; Mobilidade Articular 

P.TEC XXXXX XXXXXXX 

P. TAT. 80% Ajustes no sistema de Jogo; Análise de Scalt Técnico e 
Recomposição de opções de ataque. 

JUSTIFICATIVA Representa a base do período competitivo, a estrutura e os 
conteúdos dele são determinados pela especificidade da 
modalidade desportiva, pelo sistema de preparação escolhido e 
pelo calendário de competições. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para que exista a possibilidade de formar atletas, há que se pensar nas 
inúmeras variáveis no ensino desta modalidade que levam o programa de 
treinamento ao sucesso. 
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 Entre estas variáveis, está o processo de desenvolvimento motor, que irá 
garantir que os estímulos e exigências estarão de acordo com o nível de 
desenvolvimento da criança. Mas tratando-se de aprimoramento da motricidade e 
para que se possa aplicar este processo em um programa de treinamento, foi 
salientado como ocorre o processo de aprendizagem motora para que fique clara a 
forma com que estes estímulos serão absorvidos e utilizados pelos atletas em 
formação. 
 Em contra partida, um procedimento de especialização precoce nega estes 
processo de desenvolvimento, podendo levar esses atletas em fase de preparação a 
um estresse esportivo, acarretado pelos movimentos específicos repetitivos, uma 
ênfase acentuada em resultados e competições diminuindo as possibilidades 
motoras que ela desfrutaria por um programa multilateral, e assim, acarretando em 
um possível abandono da modalidade. 
 Neste contexto, um programa multilateral de treinamento organizado e 
planejado a longo prazo tende a equilibrar todos estes aspectos envolvidos em 
processo de formação de talentos, uma vez que sabemos o quanto a precocidade é 
prejudicial.  

Não se deve confundir a precocidade com o estresse da competição, pois a 
competição apesar de conter inúmeros pontos negativos e proporcionar um grande 
estresse para os jovens atletas, não pode ser negada. 

A proposta é que o processo pedagógico aconteça de maneira única, 
trabalhando com o processo de Periodização bem organizado e planificado, 
respeitando as fases sensíveis e críticas do desenvolvimento e suas características 
específicas que irão se aplicar à modalidade de voleibol, que é a escolhida para 
essa pesquisa. 

Então, é necessário organizar um modelo de treinamento a longo prazo e ter 
mais respeito por esses atletas em formação e não tratá-los como “mini adultos”. Tal 
modelo proporciona uma diretriz básica a ser seguida no treinamento de jovens 
atletas. 

Embora possa sofrer alterações ou acréscimos, a base estará sólida, e 
quando falamos em base tratamos desde os processos pedagógicos envolvidos, 
peculiaridades e especificidades da criança e a própria criança que é o nosso 
principal objetivo. 

Desta forma, acaba-se impedindo que se apresse a implementação de um 
programa mal estruturado e acabe por mudar o foco/objetivo desse atleta em 
formação para a performance em competições. 

O que deve ficar claro é que jovens atletas submetidos a um programa de 
treinamento periodizado a médio e longo prazo como forma de desenvolvimento de 
talento conseguem excelentes desempenhos, pois terão um amplo repertorio motriz 
e boa personalidade esportiva para lidar com as adversidades.  

Assim, ao se aplicar os princípios corretos e dividir o treinamento para 
jovens atletas em estágios sistemáticos de desenvolvimento, com objetivos bem 
definidos, terá uma chance maior de produção de atletas excelentes e saudáveis. 

Dessa forma, o intuito foi de destacar, no texto produzido, elementos teóricos 
que reforçam que quando há o envolvimento com os esportes de maneira 
espontânea, divertida e respeitando os seus estágios de desenvolvimento, o 
esporte pode trazer inúmeros benefícios na formação do indivíduo seja na questão 
de valores e relacionamentos como no desenvolvimento como um todo. 
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CROSSFIT: UMA MODALIDADE PARA QUALIDADE DE VIDA  
 

Bruno Henrique de Mello1 e Marcelo Rugiski2 
 
 

RESUMO 
 

A presente pesquisa tem como objetivo enunciar quais os fatores que se relacionam 
ao Crossfit e trazem benefícios para qualidade de vida de seus praticantes. Trata-se 
de uma pesquisa aplicada na forma de uma Pesquisa Bibliográfica com abordagem 
qualitativa e em função de seu objetivo exploratória. Procurou-se apresentar o que é 
a modalidade de ginastica denominada como Crossfit, através de sua história e 
suas principais característica e seus movimentos. Foram elencados os benefícios 
que e modalidades proporciona aos seus praticantes bem como discutido o tema 
lesões nessa atividade. Com os resultados obtidos com a presente investigação, se 
observou que a modalidade de Crossfit serve como método de treinamento para 
melhorar a qualidade de vida, onde pode se trabalhar com pessoas de diferentes 
faixas etárias e diferentes condição física. 

Palavras-chave: crossfit; lesões; benefícios. 
 
 

ABSTRACT 
 
This research aims to state which factors are related to Crossfit and bring benefits to 
the quality of life of its practitioners. It is an applied research in the form of a 
Bibliographic Research with a qualitative approach and according to its exploratory 
objective. It was tried to present what is the modality of gymnastics denominated like 
Crossfit, through its history and its main characteristics and its movements. The 
benefits and modalities it provides to its practitioners were listed as well as the topic 
of injuries in this activity was discussed. With the results obtained with the present 
investigation, it was observed that the Crossfit modality serves as a training method 
to improve the quality of life, where you can work with people of different age groups 
and different physical conditions. 
Key-words: crossfit; injuries; benefits. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 O Crossfit tem origem inicialmente como treinamento de unidades militares e 
que foi se espalhando como treinamento físico e com ótimos resultados e tem por 
definição de exercícios de variáveis práticas atléticas e funcionais em um modelo 
variável e intenso. A grande busca por esse método de treinamento vem trazendo 
várias discussões sobre a sua forma de trabalho, por conter essa grande variação 
de exercícios que envolvem corrida, remo, pular corda e entre outros, movimentos 
de levantamento de peso como os olímpicos e básicos e movimentos de ginásticas 
como na barra, flexões, argolas e entre outros.  
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Este estudo apresenta a modalidade de CrossFit no contexto do exercício 
associado ao estilo de vida ativo de seus praticantes. É uma franquia de 
abrangência mundial, sendo alvo de diversos estudos na literatura moderna e tendo 
uma crescente busca por esse método de treino. Base de treinamento de unidades 
policiais, bombeiros, outras forças de segurança como FBI e CIA, mas, 
principalmente treinamento das forças especiais, como os fuzileiros navais. Que 
trabalha com uma diversificação de exercícios, com uma alta intensidade na forma 
de realizar. Treinamento realizado de característica rápida, número alto de 
repetições de curto tempo de recuperação, como formas variadas de vários rounds, 
round único e limite de tempo. O treinamento variado e misto que é o Crossfit, evita 
que os estímulos fiquem repetitivos e os benefícios diminuem e o corpo se adapte.  
Com objetivo de condicionamento geral e condicionamento metabólico.   

Com isso, este trabalho pretende demonstrar que essa modalidade de 
ginastica não necessita ser praticada por apenas pessoas com perfil de atletas, mas 
também poderá ser praticada por pessoas de idades e condições físicas variados, 
que buscam qualidade de vida.  

A prática desta modalidade é possível pois a forma que é desenvolvido o 
método fica claro a importância do atendimento do professor de Crossfit e seus 
praticantes. Além da capacitação dos profissionais para explicar e ensinar, a 
demonstração dos movimentos essenciais para se praticar o Crossfit tem destaque 
significativo em seu pratica. A importância de iniciar e ter uma progressão de 
movimento para maior segurança, além de formas que possibilitam a todos 
praticarem.  
 Partindo desse princípio, este trabalho trás os seguintes questionamentos: 
Quais seriam os benefícios e supostos riscos de se trabalhar com esse método? 
Método esse que na última década já não atende penas somente atletas ou 
militares, mas sim a população que visa qualidade de vida e saúde física. Desta 
forma este artigo tem como objetivo enunciar quais os fatores que se relacionam ao 
Crossfit e trazem benefícios para qualidade de vida de seus praticantes.  

 Trabalho realizado através de pesquisa bibliográfica levando em consideração 
artigos, livros e trabalhos associados e referentes a atividade física e o método de 
treinamento da Crossfit, com objetivo de demonstrar a forma que esse método é 
trabalhado, suas variações de exercícios e meios trabalhados para desenvolver 
suas atividades. Diferenciações que fez com que aumentasse sua popularidade. 
Utilizando trabalhos que demonstram e justificam os benefícios que a prática e 
utilização desse método traz a seus praticantes. Coletado referencias da própria 
Crossfit e com seu modelo de treinamento e preparação de coachings. Avaliando o 
porquê da relação de lesão com o Crossfit, comparando com demais esportes e 
diferentes modelos de treinamentos através de relações de tempo de prática e 
porcentagem de lesões.  

 

2. METODOLOGIA  

O presente trabalho, do ponto de vista de sua natureza, pode ser classificado 
como uma pesquisa aplicada. Salomon (1999 p.158), aponta que pesquisas 
aplicadas “são as que se destinam a aplicar leis, teorias e modelos, na solução de 
problemas que exigem ação e/ou diagnóstico de uma realidade”. Tomando como 
base esta afirmação, pode-se dizer que esta pesquisa pode e ser considerada 
aplicada pois buscou conhecer realidade referente à modalidade do Crosstit e os 
benefícios que ele proporciona à seus praticantes.  
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Do ponto de vista de sua abordagem ela é apresentada como qualitativa já 
que o pesquisador nesse caso é o instrumento chave na coleta de dados (GIL, 
2002). E do ponto de vista de seu objetivo ela é descrita como explicativa, tendo 
como procedimento técnico para seu desenvolvimento a Pesquisa Bibliográfica.  
 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. O QUE É CROSSFIT 

 A CrossFit é uma empresa de capital fechado que tem por sócios o próprio 
Greg Glassman, que também é presidente da empresa, e sua ex-esposa. Nas 
biografias da Crossfit apresenta uma ligação muito próxima das forças armadas e 
de segurança dos EUA.  

 Durante a primeira década dos anos 2000 a CrossFit foi base de treinamento 
de unidades policiais, bombeiros, outras forças de segurança como FBI e CIA, mas, 
principalmente treinamento das forças especiais, como os fuzileiros navais, que 
com isso se espalhou e divulgou a CrossFit como treinamento de preparação física 
de ótima qualidade e de ótimos resultados. O CrossFit, enquanto método, se define 
como diversos exercícios de várias práticas atléticas e funcionais em um modelo 
variável e intenso (MENEZES, 2013). 

 Segundo Glassman (2018) desde o início, o CrossFit tem como objetivo criar 
um modelo de condicionamento físico que inclui a todos e busca todo público. Com 
objetivo de preparar todos os alunos para qualquer ato físico e não apenas para o 
desconhecido, mas para o desconhecível. Estudando e observando todos os meios 
de movimentação, seja que envolvam esportes e tarefas do cotidiano. Analisando 
quais formas de ter vantagem, facilitar e obter maior rendimento de cada atividade 
física. Também para obter as vantagens e preparação para todos os esportes, 
fazendo assim um treinamento “geral” e não especifico. 

 O CrossFit tem como prescrição trabalhar com movimentos funcionais e com 
variação de exercícios, com uma alta intensidade na forma de realizá-los. Os 
movimentos funcionais são movimentos que envolvem várias articulações e 
múltiplos músculos, ou seja, não são movimentos isolados. Uma das características 
dos movimentos funcionais trabalhados no Crossfit, é ser capaz de suportar e 
mover grandes cargas e em variadas distâncias com uma alta velocidade 
(GLASSMAN, 2018).  

 Com a soma destes fatores, carga, distância e velocidade, se obtêm alta 
intensidade e potência. A variação e diferentes formas de estímulo que o Crossfit 
desenvolve torna também uma variável de intensidade e constância nos seus 
treinamentos englobando melhoras diferenciadas, preparando cada aluno para 
diferentes desafios, ou seja, eventos desconhecidos e desconhecíveis. Sendo um 
treinamento de característica rápida, número alto de repetições de curto tempo de 
recuperação, como formas variadas de vários rounds, round único e limite de 
tempo. Com objetivo de condicionamento geral e condicionamento metabólico. O 
Crossfit tem por características exercícios que envolvem vários músculos utilizando 
peso livre ou corporal. Treinamento baseado em exercícios calistênicos, ginásticos 
e levantamentos olímpicos. (SOUZA, 2017) 

 Um esporte de alta intensidade biomecânica e fisiológica, onde se popularizou 
pelos benefícios que traz, mas também pelo risco de lesões musculoesquelético. 
Método de treinamento que leva seu praticante ao seu máximo de esforço físico e 
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psicológico, devido a isso a “fama” de que causa lesões. (XAVIER, 2017)  

O CrossFit engloba três formas de movimentos: os cíclicos que envolvem a 
corrida, remo, pular corda por exemplo, movimentos de levantamento de peso como 
os olímpicos e básicos e movimentos de ginásticas como exercícios na barra, 
flexões, argolas e entre outros. Os treinamentos de CrossFit seguem uma ordem, 
constituída de aquecimento, em seguida treino de técnica onde há o 
desenvolvimento e melhora de algum movimento específico e pode envolver um 
movimento para ganho de força. (GLASSMAN, 2018)  

Por fim vem o chamado WOD (Workout of the day) que é a parte de 
condicionamento, treino do dia propriamente dito. No treinamento do dia são 
seguidos os três pilares, que são: realizar movimentos funcionais, em alta 
intensidade e constantemente variados. 

Como característica o CrossFit tem por meio um caráter desafiador para os 
praticantes e motivacional. Um método onde seus praticantes são de idades 
variadas, tanto homens como mulheres, saudáveis e que procuram melhorar a 
saúde. Pessoas de grupos especiais também podem participar destas aulas como 
gravidas e obesos também pessoas portadoras de deficiências (XAVIER, 2017). 
 

3.2. MOVIMENTOS FUNDAMENTAIS PARA PRÁTICA DE CROSSFIT 

Movimentos bem executados e com auxílio de um coaching qualificado e 
capaz de fazer as correções necessárias são de suma importância para evolução 
dos alunos e evitar lesões. De acordo com Glassman (2018) um coaching eficiente e 
qualificado se define como aquele que é competente em seis áreas que seria 
ensino, observação, correções, gerenciamento do grupo, presença e atitude, e 
demonstração.  

Foram definidos para auxiliar os coahings 9 movimentos essenciais para 
desenvolvimento das áreas de ensino, observação e correções (GLASSMAN, 2018). 

Os nove movimentos fundamentais do Curso de Nível 1 são:  
• The Air Squat: O air squat é o alicerce do CrossFit, movimento fundamental 

para a execução dos demais movimentos. O air squat é o agachamento livre, que 
seria o atleta sair de uma posição sentada para de pé (figura 01). 

 
Figura 01 - The Air Squat 

 

 
Fonte: CrossFit 
https://www.youtube.com/watch?v=rMvwVtlqjTE 

 

 
 
• The Front Squat: Como no air squa (figura 02) seria um agachamento, mas 

carregando uma barra na parte frontal do corpo. A barra é apoiada contra o tronco 
na posição de rack frontal. 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

 

Figura 02 – The Front Squat 

 
Fonte: CrossFit 
https://www.youtube.com/watch?v=uYumuL_G_V0 

 
• The Overhead Squat (figura 03): Um agachamento como air squat, o novo 

elemento do overhead squat é a carga adicionada acima da cabeça. 
 

Figura 03 – The Overhead Squat 
 

 
Fonte: CrossFit 
https://www.youtube.com/watch?v=pn8mqlG0nkE 

 
• The Shoulder Press: movimento essencial para os demais levantamentos 

acima da cabeça. Realiza-se com a coluna na posição neutra, o caminho reto da 
barra e a posição correta acima da cabeça (figura 04). 

 
Figura 04 – The Shoulder Press 

 
Fonte: CrossFit 
https://www.youtube.com/watch?v=5yWaNOvgFCM 

 
 
• The Push Press (figura 05): O push press deriva do shoulder press. A 

posição inicial, o caminho da barra e a posição acima da cabeça são iguais ao 
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shoulder press. Diferencia-se pelo dip vertical que seria tronco seguido pela rápida 
extensão do quadril, o que adiciona velocidade ao movimento. 
 
Figura 05 – The Push Press 

 
Fonte: CrossFit 
https://www.youtube.com/watch?v=iaBVSJm78ko&app=desktop 

 
• The Push Jerk: O push jerk deriva do shoulder press e do push press. O 

que diferencia o push jerk é o “press-under” para abaixo da barra. Que seria 
estender o quadril, depois o atleta executa o press contra a barra e recebe o 
levantamento em um overhead squat parcial antes de se erguer para finalizar o 
movimento. 

 
Figura 06 – The Push Jerk  

 
Fonte: CrossFit 
https://www.youtube.com/watch?v=VrHNJXoSyXw 

 
• The Deadlift: O deadlift (figura o7) é essencial para todos os levantamentos 

com puxada. Movimento onde a coluna deve estar neutra em todos os momentos, e 
o objeto deve permanecer próximo ao plano frontal por toda a amplitude de 
movimento. 

 
Figura 07 – The Deadlift 

 
Fonte: CrossFit 
https://www.youtube.com/watch?v=1ZXobu7JvvE 

 
• The Sumo Deadlift High Pull: O Sumo deadlift high pull deriva a partir do 

deadlift, com uma base mais aberta e uma pegada mais fechada. A barra é 
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acelerada pelo quadril e pelas pernas antes que os braços sejam envolvidos para 
concluir a puxada (figura 08). 

 
Figura 08 – The Sumo Deadlift High Pull 

 
Fonte: CrossFit 
https://www.youtube.com/watch?v=gh55vVlwlQg 

 
• The Medicine-Ball Clean: O clean com a med ball se desenvolve a partir do 

deadlift e do sumo deadlift high pull. Um componente exclusivo do clean com a med 
ball é o pull-under, que permite que o atleta traga o objeto para uma posição de 
apoio (posição de rack frontal). 

 
Figura 09 – The Medicine-Ball Clean 

 
Fonte: CrossFit 
https://www.youtube.com/watch?v=KVGhkHSrDJo 
 

 
Para que se possa ensinar, deve se conhecer de que forma e como se deve 

trabalhar de forma segura para uma execução correta, partindo de um pressuposto 
de movimento de posição inicial até posição final. A observação é de grande 
importância para que o treinador adquira conhecimento para avaliar todos os pontos 
no desempenho em cada movimento. O ato de corrigir é essencial para o 
desempenho e eficácia dos movimentos que pode ter no mínimo duas seções, a de 
1 (um) pontos de desempenho e 2 (dois) erros comuns e correções. Quando 
necessário terá a seção 3 (três) que seria, progressão de ensino que se dá como um 
divisor de movimentos complexos em partes facilitadas para melhor progressão. 
(GLASSMAN, 2018) 
 
4. FATORES E SUAS RELAÇÕES 

4.1. APTIDÃO FÍSICA  

 Aptidão física pode ser subdividida em duas definições, aptidão física na 
questão de capacidade de movimentação e a aptidão física na forma de saúde. A 
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aptidão física como capacidade de movimento de como são realizadas as tarefas do 
dia a dia e a capacidade para realiza-las (ZAWADZKI, 2019). 

 Uma boa aptidão física relacionada a saúde se dá por um bem-estar geral, 
lado positivo quando há a percepção de bem-estar. Um indivíduo em saúde positiva 
tem as características de poder realizar suas atividades e aspirações, possibilitando 
poder satisfazer suas necessidades e de sofrer mudanças e não sentir dificuldades 
com tais mudanças. É negativa quando à morbidade e no extremo, mortalidade 
prematura. Na aptidão física da pessoa em relação à capacidade de movimentação 
essa se dá ao aprimoramento e melhora nas habilidades como agilidade, equilíbrio, 
coordenação e potência (GONÇALVES, 2018). 

 Atividade física pode ser definida como todo ato que envolva movimentar o 
corpo e haja gasto energético para isso e que esteja acima do gasto energético em 
repouso, atividades como correr, subir escadas, andar, limpar a casa são alguns 
exemplos. Quando associado ao lazer se refere as atividades que pode realizar no 
tempo “livre” como esportes, ginásticas, passeios e pesca (SILVA, 2017). 

 Aptidão física como componente da saúde, vem sendo entendida em relação 
de como as pessoas são capazes de realizar atividades para garantir sua 
sobrevivência, com condições adequadas. No que diz aptidão física referente à 
saúde, Glader (2003) mostrou clinicamente que a falta de aptidão física vem sendo 
relacionada com a maioria de problemas de saúde entre idosos, adultos e jovens de 
vida sedentária. Por falta de aptidão física as pessoas estão se movimentando 
menos, como consequência disso, ficam impossibilitadas de realizar atividade 
diárias com vigor e com alto risco de desenvolverem prematuramente doenças 
hipocinéticas.
 Atividade física na forma de exercícios físicos tem efeitos sobre a saúde de 
uma forma geral, efeitos positivos ao sistema cardiovascular, redução do colesterol 
total, lipoproteína de baixa densidade, triglicerídeos, pressão arterial, melhora nos 
níveis séricos de colesterol e lipoproteína de alta densidade, ajuda para o controle 
glicêmico e na obtenção de oxigênio (CICHOCKI; FERNANDES; ALVES,  2017). 

 Partindo dessas considerações relacionadas à aptidão física, neste momento 
serão apresentados os benefícios que a pratica do exercício Físico realizado 
através da modalidade do Crossfit pode proporcionar à vida de seus praticantes.  

 
4.2. BENEFÍCIOS COM A PRÁTICA DE CROSSFIT 

Estudos científicos comprovam que o treinamento de alta intensidade 
promove mais ganhos na aptidão física e na saúde com menor tempo de duração, 
quando faz comparação a métodos tradicionais de treinamento. Por ser um método 
considerado rápido, ganhou popularidade rápida e vem se mantendo cada vez mais 
no mercado (DOMINSKI, 2017).  

Com esses aspectos e com aumento de popularidade constante, o CrossFit 
se tornou uma opção de método de treinamento físico. Apresenta objetivos para 
promover a aptidão física por meio de trabalhos de resistência muscular, capacidade 
aeróbia, força muscular, velocidade, coordenação motora, equilíbrio e agilidade, 
através de exercícios que envolvem ginastica, movimentos esportivos e funcionais, 
exercícios de levantamento olímpico, exercícios preferencias que podem ser 
executados em alta intensidade (DOMINSKI, 2017). 

 O treinamento variado e misto que é o Crossfit, evita que os estímulos fiquem 
repetitivos e os benefícios diminuem e o corpo se adapte. Com isso tem melhoras 
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cardiovasculares e respiratórias além do aumento da força funcional.  Praticantes de 
Crossfit tem aumentos na resistência sem treinamento de resistência específico.  

Apesar do treino de Crossfit não focar em atividade aeróbica tradicional, 
estudos como o de Cichocki, Fernandes e Alves (2017) apresentam através de seus 
levantamentos de dados que em determinado grupo de praticantes, tiveram 
melhoras no ganho corporal e aeróbico. Comprovado ainda que pessoas de níveis 
diferentes, idade e sexo tiveram ganho corporal onde proporciono o emagrecimento 
corporal e melhoria da resistência aeróbica, levando em consideração uma dieta 
alimentar. Sendo assim o pratica do Crossfit se mostrou benéfico e eficiente em 
treinamentos para pessoas que melhorar suas capacidades aeróbicas. 

Segundo Moreno (2009) com os resultados apresentados em sua revisão, 
mostram que a atividade de alta intensidade com objetivo de emagrecimento, tem 
resultados positivos na perca de gordura corporal em pessoas com sobre peso ou 
obesidade. Devido proporcionar no início e pós treinamento maior nível de TMR 
(taxa metabólica de repouso) e EPOC (consumo excessivo de oxigênio após o 
exercício) comparado a treinos de baixa intensidade. 

Segundo Glassman (2018) o Crossfit é um programa que trabalha força e 
condicionamento de core, de modo a trazer esses benefícios de forma mais fácil e 
simples possível. Crossfit não trabalhe apenas com uma forma de condicionamento 
físico, mas sim engloba os 10 domínios do condicionamento físico. São elas: 
resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, potência, 
velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão.  

Dessa forma se entende que o Crossfit trabalha para melhorar seus 
praticantes em todas as tarefas físicas. Os treinamentos são para que seus alunos 
apresentem um melhor rendimento em diversos desafios. Trabalhando com o todo 
chega ao nível de condicionamento físico que funções como de atletas, militares, 
policiais e bombeiros precisam (GLASSMAN, 2018). 

Pessoas que treinam Crossfit realizam nado, remam, pedalam em variáveis 
distâncias, trabalham nas três vias metabólicas (sistema ATP-CP, Glicólise e 
metabolismo aeróbio.).  

Realizam treinamento dos movimentos mais básicos, aos movimentos mais 
complexos da ginástica, trazendo melhor controle sobre o corpo ao realizar qualquer 
movimento, maior flexibilidade e o controle sobre força e peso. Além de trabalhar 
com levantamento de peso olímpico, trazendo maior potência explosiva e força 
física. E com esse conjunto as pessoas tendem a levar essa melhora física e 
melhorar seus desempenhos nos seus diversos esportes. (GLASSMAN, 2018) 

Fica então claro que a prática de exercícios físicos na forma da modalidade 
Cossfit vem a ajudar a manutenção da saúde e bem estar de seus praticantes, além 
de possibilitar uma melhora gradual em relação às qualidades físicas. Permitindo ao 
seu praticante a possibilidade de uma melhor performance na prática de seu esporte 
caso esse seja um atleta ou apenas conseguir vencer os desafios cotidianos para 
aqueles que buscam não performance, mas sim melhor qualidade de vida.   

 
4.3. RELAÇÃO LESÃO\CROSSFIT  

 
Segundo Dominski (2017), quando se compara com outras modalidades ou 

esportes, no CrossFit a taxa de lesões são de 3,1 a cada 1000 horas de treinamento 
como valor máximo encontrados nos seus estudos. Em relação a outros esportes 
como corrida de rua, que apresentou 3,3, no triatlo valor de 5,4, ginastica de 5,45, no 
futebol uma taxa de 9,6 e no rugby taxa de 26,7 de lesões a cada 1000 horas de 
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treinamento. Outro fator apresentado é a relação de idade onde se comprova que a 
taxa de lesões não está associada à diferença de idade, pode ser praticado CrossFit 
por pessoas de 18 a 69 anos com segurança. 

Uma lesão nunca é bem vinda na vida de um atleta ou praticante de atividade 
física. No caso do Crossfit, seus praticantes frequentemente estão levando seu 
corpo ao limite, principalmente aqueles que não seguem adequadamente o plano de 
ensino do Crossfit, consequentemente terão uma lesão, juntamente com dores e até 
a incapacidade de continuar treinando (XAVIER, 2017). 

Segundo Xavier (2017) a lesão é relacionada ao Crosffit como em qualquer 
outro esporte e decorre da sobreposição de vários fatores. Fatores podem ser 
divididos em extrínsecos e intrínsecos. Os extrínsecos, aqueles que estão ligados a 
prática do esporte. Acontecem nos erros de execução, força, condicionamento e 
treinos mal planejados. Já os fatores intrínsecos, problemas de condicionamento 
cardiovascular, cardiorrespiratório e fatores físicos como mobilidade e flexibilidade. 

Segundo Xavier (2017), entre os 137 praticantes da modalidade Crossfit de 2 
(duas) academias de Belo Horizonte-MG, 56,2% lesionaram devido a essa prática de 
atividade física. Com esse índice demostra que o CrossFit provoca lesões 
musculoesqueléticas. Mas levanta em consideração que o praticante de Crossfit 
deve seguir adequadamente com o que é proposto, tanto dentro quanto fora do Box. 

Como manter uma vida saudável, excluindo má alimentação, ingestão de 
bebidas alcoólicas e cigarros. Praticar atividade mais de uma hora por dia, realizar 
outras atividades de alta intensidade e não seguir corretamente o que o profissional 
está propondo se tornam grande fatores de risco para possíveis lesões (XAVIER, 
2017). 

Nos estudos levantados por Lopes et al (2018), 30% das pessoas praticantes 
de CrossFit que responderam seu questionário tiveram algum tipo de lesão por 
causa do método. Onde as lesões se predominaram na lombar, punho, ombro e 
joelho. Vale ressaltar que são articulações instáveis do corpo que estão associadas 
à quantidade de repetições e peso elevado. Isso ao ser comparado aos bodybuilders 
profissionais, como é mostrado em seu artigo, Lopes et al, mostra que a taxa de 
lesão nesses apresentou taxa de 45,1%. Sendo que o treinamento no Crossfit 
também é com pesos elevados e dependendo do treinamento um alto número de 
repetições. 

Segundo Dominski (2018) observou maior número de lesões em pessoas do 
sexo masculino, algo que possa comprovar esse fato é que os homens procuram 
menos o auxílio e ajuda corretiva dos seus treinados ou profissionais qualificados, 
assim sem a supervisão adequada à chance de lesão é maior. Outra relação de 
maior índice de lesões em homens, são demostradas em outros esportes, como 
basquete, judô e corrida de rua. A busca pela modalidade CrossFit como sinergia ao 
treinamento de outras modalidades vem aumentado gradativamente e uma dessas 
populações que buscam, são de pessoas já lesionadas de outras modalidades. Esse 
é outro fator importante em relação que a prática de Crossfit e lesões, já que a 
chance dessa pessoa se lesionar (devido à já possuir uma lesão ou prévia de lesão) 
é de 3,75 vezes maior segundo Dominski (2018). 
 
5. CONCLUSÃO 

 A prática de exercícios físicos usando as atividades oferecidas na modalidade 
do Crossfit possibilita a seu praticante melhorias em diversas áreas do 
condicionamento físico. A melhoria em relação ao condicionamento aeróbio bem 
como a benefícios proporcionados à melhora em performance em relação às 
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qualidades físicas, mostram que ele pode ser um agente que pode corroborar com a 
melhoria na qualidade de vida das pessoas. 

 Sujeito esse que pode estar buscando nessa prática apenas condições de 
melhora em seu bem estar ou ainda um exercício que lhe de mais vitalidade para 
cumprir suas rotinas profissionais ou pessoais. Deve-se ressaltar ainda que o 
Crossfit vem sendo de grande auxilio na melhoria do desempenho de atletas de 
várias modalidades esportivas que procuram nele alternativas motoras 
complementares para seus treinamentos.  

 Sendo essa modalidade inicialmente criada e direcionada para treinamentos 
de componentes de uma elite de profissionais de segurança e tropas especiais, ela 
foi se modificando e adaptando às necessidades de outros grupos, mas que de 
forma segura e eficiente podem aproveitar dos benefícios desta modalidade que 
vem cada vez mais ganhando adeptos nas última década.  

 Sendo assim pode-se afirmar que o Crossfit como método de treinamento para 
obtenção de qualidade de vida tem benefícios e vantagens que justificam sua 
utilização não somente para atletas, mas também para pessoas de diversas idades, 
condicionamento e condição física.  

 Em tempo, cabe ressaltar que a proposta inicial dessa pesquisa era realizar 
um estudo de caso em uma academia da Cidade de Telêmaco Borba, porém devido 
à pandemia do Corona vírus o projeto inicial teve que ser adaptado sendo esse 
artigo parte de uma pesquisa maior que será desenvolvida em trabalhos futuros. 
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MÉTODO CALISTENICO: O TREINAMENTO COM O PESO 
CORPORAL 

 
Diego Alcides Dubiela1 e Paulo Eduardo Redkva2 

 
 

RESUMO 
 
O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica com objetivo de relatar as 
origens do Método Calistenico. Abordamos aspectos a respeito do seu idealizador, a 
evolução e inserção dentro da cultura corporal moderna. Outro aspecto relevante 
está nos benefícios que apresentamos de maneira a demonstrar que assim como 
outras atividades e exercícios físicos, o método calistênico pode ser uma alternativa 
para melhoria da saúde. A Calistenia como uma metodologia que utiliza o peso 
corporal do praticante como resistência, sem o uso de uma estrutura ou 
equipamentos complexos para realizar um treinamento físico, se mostra como uma 
ferramenta prática e de baixo custo para seu desenvolvimento, tornando-a vantajosa 
tanto ao praticante, bem como para o profissional de educação física. A Calistenia é 
uma das modalidades de exercícios físicos muito praticados e bem aceitos 
atualmente. 
Palavras-chave: Calistenia, treinamento com peso corporal, Método Calistenico. 
 
 

ABSTRACT 
 
This is a bibliographic research with the objective of reporting the origins of the 
Calisthenic Method. We approach aspects regarding its creator, the evolution and 
insertion within the modern corporal culture. Another relevant aspect is the benefits 
that we present in order to demonstrate that, like other activities and physical 
exercises, the calisthenic method is an alternative for health improvement. 
Calisthenics as a methodology that uses the practitioner's body weight as resistance, 
without the use of a complex structure or equipment to perform physical training, 
shows itself as a practical and low-cost tool for its development, making it 
advantageous for both practitioners, as well as for the physical education 
professionals. Calisthenics is one of the most practiced and well accepted modalities 
of physical exercise today. 
Keywords: Calisthenics, body weight training, Calisthenic Method. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Á busca pelo vigor físico bem como a saúde através da pratica de atividade 
física e seus benefícios já eram consideradas desde a antiguidade. Entre os povos 
civilizados em diferentes regiões desenvolveu se alguma técnica e prática de 
atividades e exercícios físicos com objetivo de manter os corpos fortes, saudáveis e 
produtivos. 
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“A Sócrates, por exemplo, credita-se a seguinte afirmação: "Na      música, a 
simplicidade torna a alma sábia; na ginástica, dá saúde ao corpo". Tal ideia 
ganha respaldo no discurso do "pai da medicina", Hipócrates: "O que é 
utilizado, desenvolve-se, o que não o é, desgasta-se e se houver alguma 
deficiência de alimento e exercício, o corpo adoecerá". O filósofo Platão 
compartilhava da importância do exercício, considerando-o fundamental na 
manutenção do equilíbrio de corpo e mente (ou o espírito). Talvez sejam as 
célebres palavras do romano Juvenal que melhor materializem esse 
conceito: "Mens sana in corpore sano" ("Mente sã em corpo são") 
GUALANO Bruno; TINUCCI Taís. 2011.”. 

 À medida que o homem evoluiu do estado nômade para o estado de 
sedentarismo, agora não precisava mais andar longas distancias para caçar e 
coletar, pois, desenvolveu técnicas de plantio e domesticação de animais 
(OLIVEIRA 2004). 

Porém, havia a necessidade de se manterem fortes para trabalhar ou 
defender-se de tribos rivais. Desde então diferentes civilizações desenvolveram e 
aperfeiçoaram técnicas de treinamento a fim de manter a força e o vigor físico. 
Essas técnicas e atividades físicas desenvolvidas pelo homem eram baseadas nas 
necessidades básicas de sobrevivência, como o ato de: correr, saltar, escalar, 
nadar e lutar, arremessar objetos entre outras atividades comuns para aqueles 
homens como as danças tribais (OLIVEIRA 2004). 

Entre essas sociedades os gregos contribuíram muito para a consolidação de 
uma cultura corporal através da ginástica e outras atividades físicas já que sua 
filosofia buscava manter o equilíbrio entre corpo mente e espírito (OLIVEIRA 2004). 

Possuir um corpo belo, saudável e funcional é um conceito que está presente 
na cultura humana desde tempos remotos, e na sociedade atual não é diferente. 
Cada vez mais as pessoas têm procurado melhorar sua qualidade de vida (QV) 
através de hábitos saudáveis (ALIJAS e TORRE 2015). 

A prática sistemática de alguma atividade física tem um papel determinante 
para a manutenção da saúde (SAÚDE BRASIL 2020). A atividade física consiste em 
quaisquer atividades realizadas que elevem os gastos de energéticos do organismo 
acima dos níveis de repouso. Quanto ao exercício físico, este consiste em qualquer 
atividade sistematizada que busca melhorar ou manter o condicionamento ou 
aptidão física através de um programa de treinamento (SAÚDE BRASIL 2020).  

Diferentes metodologias e estratégias são utilizadas em sua maioria em 
espaços de academias, estúdios personalizados e até mesmo ao ar livre para sua 
prática a fim de suprir essa necessidade social, (FURTADO 2009). O método 
calistenico (MC) consiste em treinos que utilizam o peso corporal através de 
exercícios como, agachamentos, flexões de braço ou suspensão na barra fixa, 
saltos, entre outros recursos de exercícios livres para desenvolver a força, 
resistência, flexibilidade, agilidade e as demais valências físicas (CONTREAS 
2016). O MC tem se mostrado uma modalidade de crescente popularidade no 
cenário internacional e apresenta também crescimento de adeptos no Brasil, 
(FARIAS 2019). 

A Calistenia se apresenta como uma ferramenta alternativa, dinâmica 
eficiente e de baixo custo para o profissional de educação física no que diz respeito 
à metodologia de treinamento e merece atenção da comunidade acadêmica bem 
como da classe profissional. O objetivo deste trabalho e apresentar a calistenia 
como uma alternativa prática versátil e eficiente para o treinamento físico. 
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2. METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado por meio de revisão bibliográfica descritiva, 
sobre as origens do MC e sua prática na atualidade, como este método está 
inserido nas academias e salas de ginástica e a crescente popularidade do método. 
As buscas foram realizadas nas bases de dados – Google Acadêmico, Scielo, livros 
físicos e virtuais. Foram pesquisados artigos escritos em português, inglês e 
espanhol, acerca da Calistenia, suas origens, práticas, benefícios, sua difusão no 
mundo da atividade física nos dias de hoje. Avaliou se estudos de diferentes 
situações onde a prática de protocolos de treinamento, utilizando exercícios 
calistênicos quanto ao resultado de força e capacidade cardiovascular e outros em 
diferentes populações, apresentando a Calistenia como alternativa nas práticas de 
atividades corporais num cenário onde ainda a poucos estudos acadêmicos acerca 
do tema.  

 
3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. O MÉTODO GINÁSTICO CALISTÊNICO 

A palavra Calistenia tem sua etimologia do grego Kallos que significa beleza 
e Sthenos que significa força, ou seja, força e beleza (FARIAS 2019). As origens do 
método calistênico são atribuídas ao professor de ginástica europeu Christian Carl 
André, que em meados de 1785 na Escola de Salzman Alemanha, quando o clima 
permitia realizava suas atividades ginásticas com os alunos ao ar livre. A partir disto 
iniciou o desenvolvimento de um método ginástico para ser realizado em qualquer 
lugar sem uso de equipamentos (ALIJAS e TORRE 2015). 

O MC propriamente dito como conhecemos foi desenvolvido pelo Suiço 
Phokion Heinrich Clias, na Europa entre 1810 e 1830. Como afirmam ALIJAS e 
TORRE (2015), “A partir da sua publicação, o livro "Kallistenie", estabeleceu um 
diferença em termos de Ginástica e Calistenia, "sendo na verdade a Calistenia uma 
nova escola de ginástica onde retiraram o aparelho e adaptaram o ritmo" (apud 
Alberto F., 1973)”.  Trabalhando em toda a Europa sua metodologia se popularizou 
e ganhou notoriedade e foi absorvida por diversos países como podemos constatar 
por FARIAS (2019). 

 

“A Inglaterra e a França, também começaram a conhecer os métodos de 
treino de Clias. Seu vasto conhecimento em ginástica chamava atenção de 
autoridades, principalmente dos militares que utilizavam bastante os 
exercícios, e então no ano de 1821, foi nomeado na Inglaterra, como sendo 
o responsável pela ginástica dos militares da Royal Militar e também da 
Escola Náutica. Entre o período de 1823 a 1829, foi o diretor de ginástica 
das escolas militares do Tribunal Inglês.” 

Em 1857 o MC chegou a America através de Catharine Beecher com a 
publicação do livro Physiology and Calisthenics for Schools and Families (Fisiologia 
e Calistenia para as Escolas e as Famílias) tornando o MC ainda mais popular, 
FARIAS (2019). Sendo então o MC estabelecido, popularizou se por toda a Europa 
e America e difundindo se entre outros métodos ginásticos e práticas física através 
dos tempos. 
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O MC consiste em um conjunto de exercícios livres que trabalham o corpo 
como um todo de forma individual que proporciona a melhoria do vigor físico, 
hipertrofia, perda de peso, além de trabalhar as valências físicas como, força, 
velocidade, agilidade, flexibilidade contribui também para o desenvolvimento das 
valências neurocognitivas e neuromotoras como o equilíbrio, a consciência corporal, 
reflexo, ritmo entre outros (FARIAS 2019) 

Segundo diversos autores (Machado 2018; Contreas 2016 e Alija e Torre 
2015). O MC é definido como uma prática ritmada de exercícios livres com que 
utilizam como resistência o peso corporal que utilizam de empuxo e tração para 
desenvolver a força potencia bem como e as demais valências físicas podendo ser 
realizado qualquer espaço valendo se apenas de equilíbrio, controle corporal para 
desenvolvimento físico.  

Todavia o MC consiste basicamente no conjunto de exercícios que buscam 
desenvolver valências físicas básicas, utilizando o peso corporal sem o uso de 
equipamentos complexos, podendo ser realizado em espaços não convencionais. 
Isso significa que o conceito de calistenia ligada a diversas atividades físicas 
realizadas como aquecimentos antes de realizar um treino, dança artes marciais, 
Parkour, Yoga, Ginástica, corrida bem como estar inserido entre outras 
metodologias de exercício como o treinamento funcional, cross training, HITT e o 
Street Workout modalidade esportiva que tem sua origem no MC (FARIAS 2019). 

 
3.2.  OS BENEFÍCIOS DO MÉTODO CALISTENICO 

A literatura demonstra a eficácia do MC em diferentes abordagens como 
capacidade cardiorrespiratória de idosos com doença Arterial Obstrutiva Periférica 
como afirma (MARIN Lilian et. al. 2019). 

Os autores PEZZI e RECH (2019), verificaram que o MC melhorou variáveis 
de força em protocolo específico, sugerindo que a modalidade foi capaz de 
aumentar a capacidade funcional de idosos. 

Também encontramos resultados positivos quanto ao MC Calístenico na 
população jovem em relação à perda de peso e flexibilidade. Como podemos 
observar no estudo feito por POTI e UPADHYE (2019). 

Em outro estudo com praticantes do MC mostra que o método apresenta 
resultados positivos quanto aos benefícios na proteção contra doenças 
cardiovasculares, obesidade e mortalidade, devido aos índices de composição 
corporal, bem como os elevados massa muscular e baixa massa gorda (Sanchez-
Martines et, al 2017). 

Tsourlou (2003) em pesquisa observou dentro das limitações do estudo, 
aumento da força muscular e diminuição da gordura corporal em mulheres de meia-
idade submetidas a um protocolo de treinamento com o MC num período de 10 
semanas. 

Srivastava (2016) considera a prática do MC positivo para o desenvolvimento 
de todas as valências físicas de força, resistência, flexibilidade, equilíbrio, 
velocidade, agilidade, coordenação e mobilidade. 

Com excelente benefício em relação aos custos financeiros atrelados a sua 
prática, uma vez que basicamente não tem necessidade de recursos como uma 
estrutura ou maquinas mais complexas por se tratar de um método que utiliza o 
peso corporal para realizar um treinamento o MC se mostra uma metodologia 
interessante tanto para o profissional que oferece o serviço quanto para o 
cliente/aluno devido ao baixo custo para aplicar essa metodologia de treinamento 
(HERREROS e ARROYO 2019). 
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3.3. REDESCOBRINDO A CALISTENIA 

Contudo a Calistenia sempre esteve presente na composição dos mais 
variados métodos de treinamento conhecidos atualmente. 

 “Assim, exercícios de peso corporal estão presentes em diferentes 
contextos (ou modalidades), atividades circenses, ginástica, CrossFit®, 
cross training, treinamento funcional, Mat Pilates, pole dance, HIIT, artes 
marciais, corrida de rua, entre outros esportes, tanto como atividade 
principal ou complementar. (Chaves LMS et.al.2019)”  

Contudo o MC vem, sendo redescoberto pelo público graças à grande 
demanda por alternativas para realização de atividades físicas buscando uma vida 
ativa e a constante necessidade de inovação do mercado fitness (Farias 2019). 

Já bastante popular internacionalmente também vem ganhando novos 
adeptos no Brasil. Embora a Calistenia seja um método muito antigo e conhecido 
dentro da esfera do treinamento físico, existe ainda uma carência em estudos 
recentes a respeitos desse tema (THOMPSON 2019). 

Porem diante da crescente popularização do método Calistênico enquanto 
um sistema de treinamento eficiente e versátil, que apresenta um excelente custo 
benéfico tanto ao profissional quanto ao praticante sendo necessário abrir debates a 
cerca desse tema em alinhamento com os mais recentes estudos acadêmicos 
acerca do exercício físico (HERREROS e ARROYO 2019). 

Como consequência desse fenômeno, uma nova modalidade esportiva 
denominada Street Workout uma espécie de Ginástica Olímpica de rua que 
consistem basicamente num movimento de jovens praticantes de Calistenia que se 
desafiam realizando acrobacias sobre a barra fixa, paralelas ou solo semelhante à 
Ginástica Olímpica, porém realizadas em parques e praças (HERREROS e 
ARROYO 2019).           

Por se tratar de um método versátil o MC que pode ser realizado em 
ambientes não convencionais como parques, praças ou ainda dentro da própria 
casa a Calistenia e uma excelente ferramenta para a prática de atividades físicas, 
pois possibilita a pratica por qualquer pessoa em qualquer lugar sem demandar de 
muitos recursos, apenas o acompanhamento de um profissional e o devido 
conhecimento do método.  

O MC vem se tornando cada vez mais popular e parecem ser uma boa 
tendência da prática de exercícios físicos, portanto seria de bom grado que ambos 
recebessem boa atenção por parte da comunidade acadêmica científica, bem como 
os conhecimentos de sua boa aplicação por parte dos profissionais de educação 
física e demais responsáveis pela condução das ações relativas às duas 
modalidades. 

 
4. CONCLUSÃO 

 

No presente estudo podemos compreender MC como uma ferramenta 
eficiente para o treinamento físico e devem ser de conhecimento do profissional da 
educação física como uma alternativa, de fácil acesso tanto a população em geral 
quanto aos profissionais devido aos baixos custos financeiros para a aplicação do 
método. Deste modo as considerações aqui apresentadas são pequena parcela do 
que pode ser pesquisado sobre esta metodologia que apesar de antiga ainda a 
poucos trabalhos científicos sobre MC. Portanto, entendemos que este trabalho não 
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esgotou a pesquisa sobre o tema.  
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A INFLUÊNCIA DA MÚSICA EM DIFERENTES ATIVIDADES FÍSICAS 

 
Fernanda Hostapch Dias1 Maria Kessany de Carvalho Silva2 

 
 

RESUMO 
 
O presente estudo nasceu da observação do avanço de métodos para se alcançar 
não apenas um melhor desempenho nas atividades físicas, mas também um 
bloqueador dos efeitos negativos causados pela monotonia, cansaço, dor, entre 
outros que o exercício pode causar. Com isso, este trabalho procura identificar as 
vantagens e desvantagens do uso da música juntamente com o treinamento. O 
método de pesquisa utilizado para realização foi uma pesquisa bibliográfica 
buscando encontrar informações sobre a influência da música em diferentes 
atividades físicas. No decorrer do artigo podemos encontrar que o ritmo do exercício 
é estabelecido pela música, podendo influenciar no rendimento do indivíduo, pois 
quanto mais envolvido pelo ritmo musical o praticante estiver, melhor será o seu 
desempenho, sendo assim, perdendo consequentemente o foco da sensação de dor 
e cansaço, tornando mais vigorosa sua atividade e aumentando seu desempenho 
físico. Analisando os efeitos negativos, uma música que não seja do agrado do 
praticante pode causar alterações no humor como desenvolver estresse, 
consequentemente tornando a dor e o cansaço o foco, já que a música se tornou um 
estímulo impertinente. Concluímos que a música pode ser um fator relevante quando 
utilizada em atividades aeróbicas, pois o ritmo da música pode auxiliar no tempo dos 
movimentos, podendo ser rápido ou lento, mas se tratando do alto rendimento sua 
eficácia não está completamente embasada, necessitando de mais estudos.  
 
Palavras-chave: Música, Atividade Física, Música e Atividade Física. 
 

ABSTRACT 
 

The present study was born from the observation of the advance of methods to 
achieve not only a better performance in physical activities, but also a blocker of the 
negative effects caused by monotony, tiredness, pain, among others that exercise 
can cause. With this this work seeks to identify the advantages and disadvantages of 
the use of music along with training. The research method used for the realization 
was a bibliographical research seeking to find information about the influence of 
music on different physical activities. In the course of it we can find that the rhythm of 
exercise is established by music, which can influence the individual's performance, 
because the more involved by the musical rhythm the practitioner is better, thus 
losing the focus of the sensation of pain and tiredness, making his activity more 
vigorous and increasing his physical performance. When dealing with negative 
effects, a song that is not to the pleasure of the practitioner can cause changes in 
mood such as developing stress, consequently making pain and tiredness the focus, 
since music has become a naughty stimulus. We conclude that music can be a 
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relevant factor when used in aerobic activities, because the rhythm of music can help 
in the time of movements, and may be fast or slow, but when it comes to high 
performance its effectiveness is not completely grounded, requiring further studies. 
 
Key-words: Music, Physical Activity, Music and Physical Activity  
 
1. INTRODUÇÃO 

Na maioria das vezes a música nos proporciona conforto e nos acalma, 
estimulando pensamentos e reflexões, aumentando também o bem estar, trazendo 
mais energia, proporcionando assim, força para sair do nosso lugar e ir à luta 
DUARTE (2009). Segundo SOUZA e SILVA (2010) a música tem ação motivacional 
e distrativa de estímulos desagradáveis como, tensão, dor, e cansaço. 

Atividade física está presente na rotina da humanidade desde os tempos 
primórdios, onde o homem pré-histórico lutava pela sobrevivência, ou seja, a 
preocupação era atacar e se defender. Diante disso, eram realizados diversos 
exercícios físicos de forma natural, que durante a história foram aprimorados devido 
a necessidade de se adaptar às mudanças e as necessidades de sobrevivência, 
aperfeiçoando suas habilidades OLIVEIRA et al (2011). 

Atividade física juntamente com música pode proporcionar uma sensação 
mais agradável, podendo até gerar uma sensação de ‘’desligamento’’, no qual o 
praticante se manteria motivado, envolvido pela atividade física. Pressupondo que 
essa influência pode beneficiar tanto mulheres quanto homens MOURA et al (2007). 

O presente estudo nasceu da observação do avanço de métodos para se 
alcançar não apenas um melhor desempenho nas atividades físicas, mas também 
um bloqueador dos efeitos negativos causados pela monotonia, cansaço, dor, entre 
outros que o exercícios pode causar. Com isso este trabalho procura identificar as 
vantagens e desvantagens do uso da música juntamente com o treinamento. 
Durante a coleta de informações para elaboração do estudo, perguntas de 
questionamentos foram auto confrontadas, como: Qual a influência da música no 
desempenho físico? Em algum momento a música pode passar a atrapalhar no 
desempenho? Esta influência também se encaixa no alto rendimento? 

 

 2. METODOLOGIA 

O método de pesquisa utilizado para realização deste trabalho foi uma 
pesquisa bibliográfica buscando encontrar informações sobre a influência da música 
em diferentes atividades físicas. Para coleta de dados foram utilizados as 
plataformas de busca do Google Acadêmico, Portal de Periódicos Capes e Scielo 
(Scientific Eletronic Library Online). Para elaboração, os seguintes descritores foram 
utilizados: atividade física, música, música e atividade física. Foram incluídos artigos 
em qualquer idioma e ano. Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos que 
abordaram a utilização da música juntamente com atividade física e no esporte, 
artigos que avaliam as emoções resultantes do uso da música. Já os critérios de 
exclusão foram: artigos que continham informações repetidas, artigos que não 
completavam de maneira geral o propósito do trabalho. 

 Foram selecionados trinta e cinco artigos a fim de identificar a influência da 
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música em diferentes atividades físicas, e posteriormente analisadas as 
informações apresentadas para formulação dos resultados. 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 ATIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO 

Segundo (GUEDES e GUEDES 1995, p. 20) ‘’Atividade física é definida 
como qualquer movimento corporal, produzido pelos músculos esqueléticos, que 
resultam em gasto energético maior do que níveis de repouso’’. MACIEL (2010), 
define atividade física como sendo qualquer movimento que produza gasto 
energético como por exemplo caminhada, dança, jardinagem, subir escadas, dentre 
outras.  

MACIEL (2010) também contribui dizendo que exercício físico é toda 
atividade planejada, com repetições e estruturada com finalidade de obter melhoria 
de um ou mais componentes da aptidão física. 

JAVARONI JUNIOR (2010) afirma que algumas medidas devem ser tomadas 
antes de praticar qualquer atividade física ou exercício físico como: realizar uma 
consulta médica, de preferência um especialista na área esportiva, procurando 
realizar um exame médico minucioso; estar consciente das alterações decorrentes 
do exercício físico que podem causar desconfortos musculares até que esteja 
adaptado; identificar a frequência cardíaca adequada para realização do exercício; 
compreender o exercício como um benefício próprio e não um desafio a ser 
vencido, em que a pressa é inimiga da perfeição, perceber seu limite e reduzir o 
ritmo da atividade quando estiver se sentindo mal; permanecer dentro do seu ritmo 
sem se igualar a pessoas já treinadas, cujo ritmo é mais forte. 

Apesar de terem aspectos em comum, a associação entre elas é nula. É 
indiscutível que atividade física e exercício físico possuem as finalidades de 
movimentos esqueléticos, sendo o resultado final o gasto energético se 
apresentado intensidade, duração e frequência. Com isso os dois apresentam 
relação positiva quando se tratando de aptidão física, tornando assim o exercício 
físico uma subcategoria da atividade física. Portanto, a real definição de exercício 
físico está relacionada a qualquer atividade física que esteja sendo planejada, 
estruturada e repetida, que tem o principal objetivo de melhoria de componentes da 
aptidão física. GUEDES E GUEDES (1995). 

Contribuindo com o pensamento dos autores citados anteriormente PINTO 
(2015) atesta a importância de crianças praticarem atividade física na infância, pois 
na vida adulta provavelmente se tornem indivíduos mais ativos. 

 

3.2 BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA 

Um estilo de vida saudável está diretamente relacionado com atividade física, 
e associado com benefícios de uma saúde física e mental. REIS; PETROSKI; 
LOPES, (2000). 

Sobre os benefícios fisiológicos podemos citar que, a quantidade de glicose 
no sangue pode se estabilizar em um prazo curto de tempo sob o ato da prática de 
atividade física, ao mesmo tempo as quantidades de adrenalina e noradrenalina são 
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estimuladas, e gerando também uma melhoria na qualidade do sono. Em longo 
prazo, funções cardiovasculares, tônus muscular, flexibilidade, ganham uma 
melhora significativa, assim como mobilidade articular, equilíbrio, coordenação 
motora e velocidade de movimento DIAS et al (2007). 

Corroborando com tal pensamento ARTMANN (2015) afirma que atividade 
física se feita corretamente pode contribuir não apenas para uma saúde física, mas 
também a saúde mental do praticante, contribuindo para uma melhora no humor, 
em estados do bem estar, disposição física e prevenindo o sedentarismo. Nos 
fatores fisiológicos, o exercício mantém a força muscular, evitando a fadiga ao 
caminhar, levantar objetos pesados sem esforço respiratório. O exercício pode 
cooperar para um aumento na força muscular, potencializando o desempenho 
cardiovascular e melhor domínio da coordenação motora. 

O exercício aliado a dieta é capaz de promover perda de gordura 
rapidamente, entretanto isoladamente o exercício apresenta diversos benefícios em 
outros tratamentos, como na conservação de massa magra, devido ao efeito 
anabólico da atividade física, contribuindo para um estilo de vida mais satisfatório 
ARTMANN, (2015). 

ARTMANN (2015) afirma que o exercício gera benefícios psicológicos 
positivos, como melhora do humor, diminuição de sintomas do estresse e 
consequentemente redução do mesmo. Contribui para a melhoria da autoestima, 
decorrente ao aumento da auto eficiência e esquemas cognitivos que contribuem 
para um raciocínio otimista. 

Tratando-se dos efeitos psicológicos, podemos citar que relaxamento, 
diminuição de estresse, ansiedade e melhora do humor são alguns benefícios da 
prática da atividade física, além das relações sociais DIAS et al (2007). 

Além dos benefícios psicológicos e fisiológicos existem também os sociais, o 
qual em curto prazo se obtém interação e socialização com grupos sociais, já em 
longo prazo, socialização e novas amizades, gerando ampliação de relações sociais 
DIAS et al (2007). 

 

3.3 MÚSICA  

Para VARGAS (2012), os primórdios acreditavam que a música era capaz de 
expulsar o espírito mau que levaria o corpo a enfermidade, assim como, restaurar 
as relações humanas abaladas por esses espíritos. 

Segundo Moura et al (2007, p. 106) ‘’Nos dicionários é possível encontrar o 
conceito de música como algo “agradável ao ouvido’’. O conceito de música pode 
variar muito de cultura para cultura, pois cada indivíduo, povo, tem sua própria 
maneira de se expressar. Sendo assim, nos dias atuais a música tem diversos 
estilos a fim de agradar todos os gostos MOURA et al (2007).  

A grande relevância é que a música se trata de energia, e se tratando de 
energia, ela tem a capacidade de influenciar para o bem e para o mal, nos relata 
CHAGAS E DECHECHIN (2011). 

A música após ser alcançada pelo sistema auditivo e chegar até o sistema 
perceptivo. Possui capacidade de excitar uma mudança inconsciente até certo 
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ponto em nosso organismo e grande influência em nosso cotidiano ao longo de 
nossas vidas, seja no carro, no escritório, em casa e principalmente nas atividades 
de lazer, cita CHAGAS E DECHECHIN (2011).  

Afirmando com tal pensamento, RIBEIRO (2002) expõe que a música pode 
levar o homem a dois extremos: pra baixo ou para cima. Através da audição chega 
até nosso cérebro e estimulando nosso sistema emocional. Isso se dá devido aos 
estímulos exteriores que o sistema nervoso capta, gerando uma resposta 
adequada. 

‘’Devido à forte conexão entre a música e as emoções, a música pode ajudar 
a criar um ambiente emocional positivo que desencadeie a aprendizagem’’ 
(BALBINO, p. 91, 2001). 

De acordo com MOURA et al (2007, P. 106, apud MIRANDA, 2001) cita que 
“a música pode beneficiar o esforço, aumentando a motivação ou agindo como um 
elemento de distração do desconforto.’’  

Convalidando com o pensamento anterior, SABA (2003) alega a música 
como fator descontraído do desconforto psicológico que algumas práticas coletivas 
podem causar em alguns indivíduos. 

Devido ativação de algumas áreas cerebrais como, lobo temporal, córtex pré-
frontal, cerebelo, hipocampo, amígdala, núcleo accumbens, as pessoas possuem 
uma tendência natural de responder a estímulos provocados pelo ritmo e as 
qualidades motivacionais da música. Tendo como finalidade interferir nas 
percepções, emoções, memória, neuroquímica, comportamento e atividades no 
sistema nervoso autônomo. Alterações fisiológicas como frequência cardíaca e 
respiratória, ritmos elétricos cerebrais, ciclo circadiano de sono-vigília, e alterações 
psicológicas como, atenção, concentração, sensação de prazer, modulação da dor, 
sensação de calma e euforia, relaxamento e pensamentos são algumas alterações 
decorrentes da exposição a música. COVA; CASTANHO; FERNANDES (2017). 

Na mesma direção RODRIGUES E COELHO FILHO (2012) alegam que a 
música auxilia nos benefícios psicológicos assessorando na motivação e inibindo os 
sinais de desconforto.  

(CHAGAS E DECHECHIN, p. 200 2011) relata que ‘’o que define um estilo de 
música para certa situação é o ritmo que é imposto em relação com a frequência 
dos batimentos por minuto e, por sermos seres individualizados possuímos 
personalidades diferentes, principalmente no que se refere ao gosto musical’’. 

Como relatado anteriormente, o sistema nervoso é quem controla as 
emoções e a música tem o poder de transformar nosso comportamento estando o 
cérebro à mercê de todo esse estímulo causado externamente cita CHAGAS E 
DECHECHIN (2011).   

Música sincrônica é aquela em que o ritmo se adequa aos movimentos do 
praticante, como: pedaladas, passadas ou braçadas, sendo a origem da motivação 
um fator externo relata SOUZA E SILVA (2010). Em termos de comportamento 
motor DUARTE (2009) entende que existe uma influência positiva do ritmo no 
organismo humano.  Ou seja, música sincrônica é aquela que está relacionada aos 
movimentos executados durante a aula auxiliando na coordenação dos 
movimentos. 
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Se tratando da música assincrônica podemos afirmar que:  

A música assincrônica ‘’visa motivar o praticante através de 
estímulos de origem interna, como uma música que esteja associada a um 
filme (Ex: ‘’Eyes of Tiger’’, do filme Rock II), sem que os movimentos 
repetitivos (passadas, etc) possam estar diretamente ligados ao ritmo ou 
batida por minuto’’ (SOUZA E SILVA, 2010, p. 38). 

  

Atestando com esse pensamento DUARTE (2009) define música 
assincrônica como sendo aquela que não está sincronizada com ritmo e os 
movimentos, mas que apenas está como fundo musical durante atividade. 

Portanto, CHAGAS E DECHECHIN (2011), citam que na busca da excelência 
em um maior desenvolvimento no desempenho de atletas, podemos encontrar na 
música uma alternativa de treinamento moderno, tendo como principal objetivo 
obter um maior potencial nos campeonatos, e consequentemente a glória de serem 
campeões. 

3.4 ATIVIDADE FÍSICA, EXERCÍCIO FÍSICO E MÚSICA 

É frequente a prática de exercício juntamente com a música, seja ela 
individual com auxílio de fones de ouvido ou em grupos com música ambiente. 
Muitos utilizam a música como sendo uma ferramenta de prevenção a rotina 
presente nos treinamentos sistematizados MIRANDA e SOUZA (2009).  

MOURA et al (2007) exemplifica a influência da música no trabalho muscular 
nas aulas de step, a qual as variáveis da música como velocidade determinam ritmo 
da aula. Além dos benefícios já citados acima, a música também pode motivar a 
manutenção do exercício, oferecer informações temporais e fornecer atividade 
mental colaborando para distrair o praticante e também o motivar. 

Em exercícios de musculação é necessário que o praticante mantenha um 
determinado ritmo na execução das repetições e séries de acordo com a finalidade 
de sua periodização para se alcançar o resultado planejado. Em determinados 
exercícios os movimentos são realizados de forma concentrada (mais lenta) ou 
também podendo ser executados de maneira mais explosiva (movimentos rápidos). 
Nesses casos, a música se encontra como um guia de execução para realização do 
movimento SANTANA (2014). 

GARCIA E ZANIN (2012) alegam que a música pode atingir a energia 
muscular elevando ou diminuindo os batimentos cardíacos, podendo até influenciar 
na digestão, e expõe que uma das funções da música é conduzir a atenção do 
ouvinte para níveis adequados de estado de ânimo, atingindo também o tédio e a 
ansiedade. O objetivo da música nas atividades é de motivar a continuidade do 
exercício físico ou tirar o foco do praticante dos estímulos não prazerosos como 
cansaço, dor ou tensão psicológica. 

Certificando tal pensamento SANTOS (2008) relata que o ritmo do exercício 
é estabelecido pela música, podendo influenciar no rendimento do indivíduo, pois 
quanto mais envolvido pelo ritmo musical o praticante estiver, melhor será o seu 
desempenho, perdendo consequentemente o foco da sensação de dor e cansaço, 
tornando mais vigorosa sua atividade e aumentando seu desempenho físico. 

MIRANDA e GODELI (2002) pesquisaram a importância da música em 
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exercícios aeróbios sobre opinião dos idosos, e as explicações eram que a música 
tornava mais fácil a atividade, sendo assim, tornando-a mais agradável, e 
facilitadora para o idoso. Ainda neste estudo, para 69% dos idosos o ritmo da 
música foi o que mais teve influência na atividade física.  

SANTOS (2008), expõe que são evidentes os benefícios da música, mas 
descreve que pode haver pontos negativos também. Uma música que não seja do 
agrado do praticante pode causar alterações no humor, como desenvolver estresse, 
e consequentemente tornando a dor e o cansaço o foco, já que a música se tornou 
um estímulo impertinente.  

LAUDIOSA e BERNARDINO (2011) afirmam que quando a música tem 
algum tipo de significância para o ouvinte, ela pode gerar benefícios extra musicais. 
Já no lado desportivo, ela pode influenciar no processo psicofisiológico através das 
associações extra musicais, ou seja, promovendo lembranças que o inspire na 
atividade física.  

Em exercícios de baixa intensidade GARCIA E ZANIN (2012), relatam que a 
música inibe a sensação de cansaço e pode tornar o treinamento mais prazeroso. 
Estudos realizados em 1999 e em 2007 apontam que o “desligamento”, ou seja, 
dissociação, reduz em 10% a perspicácia de esforço durante a realização de uma 
corrida na esteira com intensidade de 75% de frequência máxima cardíaca GARCIA 
E ZANIN (2012). 

SANTOS (2008) realizou um experimento que contou com a participação de 
10 pessoas, sendo 5 homens e 5 mulheres, com idade entre 18 a 30 anos. A 
metodologia do experimento contou com 4 sessões de caminhada a qual três delas 
contavam com a presença de música e uma sessão sem música. As sessões que 
continham a presença de música eram do estilo popular, sendo elas: Rock Roll, Axé 
Music, Dance. Antes e depois dos testes, os participantes responderam um 
questionário de estado de humor e foi averiguada a frequência cardíaca, e ao final 
das quatro sessões foram respondidos os últimos questionários que informaram a 
preferência musical de cada participante. 

A preferência musical pode influenciar no desempenho físico, mostram os 
resultados obtidos, comprovando que a música, se agradável e de acordo com o 
gosto pessoal do praticante, pode interferir significativamente no desempenho. 
Tratando-se das alterações na frequência cardíaca, os resultados evidenciaram que 
a caminhada sem a presença da música teve menores alterações, comprovando o 
pensamento de SENA E GRECO (2011) que o estilo musical pode influenciar, 
podendo elevar ou diminuir os batimentos do praticante. 

Outro estudo exibido por NAKAMURA et al. (2008), teve como objetivo 
identificar os estados de ânimo e o desempenho dos praticantes durante a 
execução de uma sessão de exercícios de intensidades rigorosas, sobre a possível 
influência de uma playlist de músicas preferidas e não preferidas. O estudo contou 
com a participação de 10 sujeitos, sendo quatro mulheres e seis homens 
fisicamente ativos. Cada um dos participantes escolheu 10 músicas de seu agrado, 
e 10 músicas que não eram de seu agrado para serem ouvidas durante o teste 
prático do ciclo ergométrico. Os resultados mostram que na presença de música 
agradável, mesmo o exercício sendo realizado em alta intensidade, os valores 
referentes ao estado de ânimo foram maiores se comparado aos valores realizados 
na presença de música não agradáveis.  



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

   

 

 

Validando tal estudo, VALIN et al. (2020) comenta que o uso da música em 
atividades físicas pode estimular a continuidade da prática de exercício físicos ou 
libertar o praticante de estímulos desagradáveis como, tensão psicológica, dor, 
fadiga. 

ROJAS (2017) em estudo teve por objetivo descrever como a música 
influencia na percepção subjetiva de esforço dos sujeitos. O estudo contou com a 
participação de 30 corredores amadores de Curitiba, sendo eles do sexo masculino 
e com idade entre 30 a 45 anos.  

O teste contou com a realização de uma corrida de três quilômetros, com a 
presença musical, e com a utilização de um frequencímetro para que os indivíduos 
permanecessem com sua frequência cardíaca entre 60% a 70% da frequência 
máxima. Os participantes foram consultados nos quilômetros 1, 2 e 3 utilizando a 
escala de percepção de esforço de Borg (Tabela que permite aos atletas medir seus 
próprios esforços com base em suas percepções). Após respeitar um intervalo de 
48 horas, os participantes realizaram um novo teste, com uma única diferença onde 
este não há presença de música. 

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, diferenças significativas 
foram encontradas nos resultados das percepções de esforço. O teste que 
apresentou baixa consideravelmente em todos os quilômetros foram com presença 
da música, assim confirmando o pensamento do autor FRANÇA (2013) que 
expressa a capacidade da música afetar os níveis de percepção de esforço, nível 
de adrenalina, potência muscular, frequência cardíaca e resistência, e mais além 
influenciando até mesmo na digestão.  

 

3.5 ALTO RENDIMENTO E MÚSICA 

‘’O esporte em geral é subdividido como escolar, participativo e de alto nível. 
Os dois primeiro estão mais voltados à educação, ao lazer e à saúde, já o terceiro 
visa o desempenho.’’ (GAERTNER, 2002, p 25). Segundo muitos estudiosos, o 
esporte é marcado por algum tipo de competição que necessita de uma certa 
formalidade e organização.  

BARBANTI (2012) Para se alcançar o sucesso no alto rendimento, uma 
organização adequada é indispensável, e trabalhando tanto os fatores físicos sendo 
esse raciocínio GAERTNER (2002), o campo pedagógico está incluso no força, 
flexibilidade, velocidade, quanto psíquicos como, concentração, autoestima, 
motivação e controle da ansiedade, LAUDIOSA E BERNARDINO (2011). Seguindo 
treinamento esportivo constituindo um processo estruturado do desenvolvimento do 
atleta. 

O esporte de alto rendimento é caracterizado pelo resultado final, baseando-
se em vitória/derrota, BRACHT (2000). Os princípios do treinamento desportivo 
estabelecidos por LUSSAC (2008) são compostos por: sobrecarga, continuidade, 
adaptação, interdependência volume-intensidade e por fim individualidade biológica. 

Um estudo realizado por LAUDIOSA E BERNADINO (2011) com 41 atletas 
masculinos da categoria sub 15 e sub 17 da modalidade de futebol do Sport Club 
Juiz de Fora, foram submetidos ao Yo-Yo Teste Luc Léger, que consistia em 
realizar um percurso de 20 metros, em procedimento de vai e vem, em que a 
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velocidade era controlada por sinais sonoros. O objetivo do estudo era sanar 
algumas dúvidas sobre a relação música e atividade esportiva de alta intensidade. E 
foi observado que quando o exercício ou atividade exige concentração sendo de 
alta intensidade, a música pode ser um fator não motivacional para os praticantes, 
embora isso não aconteça quando se está caminhando, correndo, realizando 
ginástica localizada e musculação o qual o elemento principal é a repetição. Sendo 
assim conclui-se que em esportes como, futebol, handebol, voleibol, entre outros, a 
música pode passar a ser um fator desestimulante quando o exercício exige certo 
grau de concentração, como citam RODRIGUES E COELHO FILHO (2012). Música 
também pode surtir efeito negativo, provocando memórias ruins, causando efeito 
negativo, diminuindo desempenho, assim se tornando uma atividade 
desmotivadora. 

Em estudo, SANTOS (2013) teve por objetivo verificar o desempenho, 
percepção de esforço, motivação, estado de humor e valências afetivas de atletas 
de natação sobre ação de música prévia, e analisar as alterações quando se 
comparado com um cenário sem a presença de música. 

O estudo contou com 18 voluntários do sexo masculino, não fumantes e com 
idade entre 18 e 36 anos, com rotina de treinamento de 3 vezes por semana e que 
já participam no mínimo a seis meses. Após aquecimento livre os participantes 
responderam um questionário de escala de motivação e estado de humor. 
Posteriormente foram submetidos a cinco minutos de música ou cinco minutos na 
ausência de música (silêncio), e logo após responderam novamente ao 
questionário. Em seguida, uma prova de 200 metros nado livre foi realizada pelos 
voluntários com auxílio de um cronômetro. Ao fim da prova mais um questionário foi 
respondido com três escalas distintas, sendo elas: estado de humor, percepção 
subjetiva de esforço e valências afetivas. 

Os resultados apresentaram a eficácia da música como fator ergogênico. 
DUARTE (2009) descreve recurso ergogênico como sendo aqueles utilizados no 
tratamento psíquico e fisiológico melhorando significativamente o desempenho do 
exercício ou removendo limitações que possam vir atingir a capacidade fisiológica.  
O menor tempo para se completar os 200 metros de prova foi sob influência da 
música, e as análises dos fatores motivacionais também foram maiores se 
comparados as sem a presença de música. Tratando-se de percepção de esforço 
não se obteve grande alteração entre os resultados das variáveis, ou seja, a 
melhora no desempenho surgiu de outro motivo, já que o esforço foi similar em 
ambas as situações. 

Em estudo GOMES et al (2012) investigou a ocorrência da utilização de 
música por atletas de natação pré e pós provas. Os atletas participantes do estudo 
possuíam idade entre 13 e 25 anos e que participavam de competições oficiais da 
FAP (Federação Aquática Paulista). Os avaliados responderam a um questionário 
com questões sobre uso ou não da música pré-prova, tipos de músicas e o 
discernimento do atleta com relação ao aumento ou não em seu desempenho.  

Os resultados coletados no questionários expõem que grande parte dos 
atletas utilizam a música antes das provas e relatam que a melhora no desempenho 
está relacionada ao fato de ouvir música antecedente a prova, argumentando 
também que a música pode aperfeiçoar a concentração, minimizar a tensão, 
interferindo também na motivação e autoconfiança. Validando o resultado do estudo 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

   

 

 

PINTO (2015) afirma que contribui para um melhor bem-estar e relaxamento 
proporcionando paz e calma, e em outros casos trazendo mais energia e elevando 
o ânimo. Já em esportistas, pode levar motivação e inspiração se tornando um 
recurso valioso. 

 

4. CONCLUSÃO 

Concluímos que a música possui influência nas atividades físicas, tanto nos 
aspectos fisiológicos como nos psicológicos, tornando-se benéfica em maior parte 
de suas aplicações. Tratando-se do alto rendimento, sua eficácia não está 
completamente embasada, necessitando de mais estudos.  

Sendo assim, o Profissional de Educação Física que trabalha com atividades 
voltadas para a saúde, pode inserir a música em suas aulas tornando-se uma 
excelente aliada contra a monotonia presente em algumas atividades, além de que a 
música pode influenciar positivamente no rendimento do praticante. Já em exercícios 
de alto rendimento a música pode influenciar melhor nos aspectos psicológicos, ou 
seja, nos fatores motivacionais, em momentos que exijam concentração. Portanto, a 
música pode influenciar em ambas as áreas, saúde e alto rendimento, mas cada 
uma com sua variação, podendo ser melhor aproveitada quando relacionada a 
saúde. 

A música na área do esporte vem ganhando visibilidade, como em atletas de 
natação e outros, fazendo com que haja mais estudos na área para descobrirmos a 
real eficácia da música dentro do alto rendimento. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como objetivo apontar as práticas mais conhecidas que são 
baseadas no futebol. Trata-se de uma pesquisa aplicada com uma abordagem 
qualitativa, e em função de seu objetivo classificada como exploratória na forma de 
uma Pesquisa Bibliográfica. Foram apresentados inicialmente os jogos que 
antecederam o futebol até a sua organização no formato atual e na sequencia as 
modalidades que derivam desta modalidade. Como resultados foram encontrados 7 
esportes: Futebol de Salão, Futsal, Futebol Society, Beach Soccer, Showbol, Futebol 
5 e Futebol Freestyle.    
Palavras-chave: Futebol; História do futebol; Futsal. 
 
 

ABSTRACT 
 
This work had as an objective aimed to point out the best-known practices that are 
based on soccer. This is an applied research with a qualitative approach, and due to 
its objective classified as exploratory in the form of a Bibliographical Research. Were 
initially presented the games that preceded football until its organization in the 
current format and following the modalities that derive from this modality. As a result, 
7 sports were found: Salon Soccer, Futsal, Football Society, Beach Soccer, Showbol, 
Football 5 and Freestyle Football. 
Key words: Football; History of football; Futsal. 
 
1. INTRODUÇÃO 

Os esportes que são conhecidos hoje em dia passaram por diversas 
modificações e sistematizações. Para Betti (1997) a sistematização do esporte se 
originou na Europa, influenciado pelas mudanças organizacionais que a Revolução 
Industrial trouxe entre os séculos XVII e XIX. Durante este período, a prática 
esportiva foi legitimada, transformando-se de uma simples prática de lazer da elite, 
para campeonatos esportivos que eram incentivados pela ideologia capitalista.  

Para Marchi Junior (2002) o esporte atual é considerado como um 
fenômeno de aspecto social, onde suas práticas apresentam tanto continuidades 
quanto rupturas, fatores que o tornam um elemento de possibilidades amplas de 
interpretação e teorias. Diante disso, tanto as questões técnicas, quanto as formas 
nas quais os esportes se manifestam na sociedade, de maneira história apresenta 
uma continuidade de transformações. 

Considerando essas variações que os esportes estão sujeitos, pode-se 
utilizar o futsal, ou também conhecido como futebol de salão, como uma das 
modalidades que por meio de transformações e adaptações do futebol, tornou-se 
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um esporte independente. Entretanto esse esporte demonstra apenas uma nova 
modalidade que ganhou grande visibilidade, mas ainda existem jogos e adaptações 
do futebol atual, bem como práticas anteriores a ele que se modificaram até o 
esporte que conhecemos hoje. 

A produção de estudos sobre o futebol e sua perspectiva social vem 
ganhando espaço no meio acadêmico, contemplando diferentes áreas do 
conhecimento como Educação Física, Sociologia, Antropologia, Comunicação 
Social, entre outras (SOUZA, ALMEIDA, MARCHI JÚNIOR, 2014). 

Segundo Pilatti (2006) uma das possibilidades de se estudar o esporte e a 
sociedade é por meio da teoria de Pierre Bourdieu. O autor utiliza-se de estudos 
acerca da relação de forças e processos que são reguladoras da sociedade, para 
tal, desenvolveu a teoria chamada de: teoria dos campos. Sua problemática teórica 
é fundada no bojo de três premissas básicas, as quais articulam toda sua produção: 
o conhecimento praxiológico, a noção de habitus e o conceito de campo. De forma 
genérica, pode-se dizer que Bourdieu substitui a ideia de sociedade por "campos 
sociais". A similitude contida na ideia "campo" e de mercado permite supor a 
adequação dessa ideia para o esporte moderno que, mais que nunca, encontra-se 
orientado por uma lógica mercantil (PILATTI, 2006, p. 1). 

Ao explicar o entendimento acerca dos campos, Souza, Almeida e Marchi 
Júnior (2014) explicam que estes são construídos historicamente por meio de 
mecanismos comuns, fazendo com que conceitos universais possam ser utilizados 
em diferentes campos, mesmo que esses apresentem interesses, disputas e leis 
individuais.  

Dadas as características anteriores é possível apontar a existência de um 

campo esportivo, que segundo Pilatti (2006, p. 1) é apontado como “um sistema, de 
instituições e agentes vinculados ao esporte, que funciona como um campo” e 
completa afirmando que a partir das autonomias que os campos apresentam, deve-
se pensar no campo esportivo como uma dessas possibilidades de autonomia ou 
ainda, um campo distinto, pois a história do esporte apresenta uma certa autonomia 
e ao mesmo tempo está articulada com acontecimentos econômicos e políticos por 
exemplo.  

Pensando mais especificamente no futebol, também é possível qualificá-lo 
com parte do campo, o qual apresenta influências de outros campos, com relação a 
alguns aspectos referentes ao seu funcionamento, mas como tem autonomia em 
aspectos específicos (SOUZA, ALMEIDA, MARCHI JÚNIOR, 2014). 

Pilatti (2006) ainda aponta a existência de mudanças na história do campo 
esportivo, exemplificando práticas sociais particulares que apresentam uma história 
própria e mais tarde sofreram normatizações, como ocorreu no desenvolvimento 
dos esportes modernos. 

A partir disso, o esporte derivado de jogos populares, dentro da lógica dos 
campos, ao haver o surgimento de uma nova demanda, teve alterações tornando-se 
o esporte espetáculo a fim de buscar telespectadores consumidores (PILATTI, 
2006). 

Diante do exposto, observando as alterações do campo esportivo a partir de 
condições específicas e pensando mais precisamente no futebol como um exemplo 
de esporte que sofreu modificações, o presente estudo tem por objetivo apontar as 
práticas mais conhecidas que são baseadas no futebol/futsal. 

Para isso, inicialmente foram apresentadas as modalidades que 
antecederam o futebol, na sequência tomando como base o futebol de salão, 
apresentam-se as principais evoluções da modalidade, por fim, realizou-se a 
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contextualização de diferentes práticas atuais que se baseiam nos fundamentos da 
modalidade.  

 
2. METODOLOGIA 

O presente estudo classifica-se como uma pesquisa aplicada e com relação a 
seu objetivo pode ser classificada como exploratória, o que Segundo Gil (2002) 
caracteriza-se pela aproximação com o tema e possibilita o aprimoramento de novas 
ideias e intuições. Para tal, utilizou-se como método de realização do artigo uma 
pesquisa qualitativa na forma de pesquisa bibliográfica, a fim de buscar por meio da 
bibliografia que já existem, conhecimentos produzidos acerca da temática. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. HISTÓRIA DO FUTEBOL 
 

Sabe-se que o futebol no qual como é hoje, ou ainda, o esporte com 
padronização de regras não foi estruturalmente assim desde a sua criação. Em 
diversos lugares, haviam esportes com características semelhantes ao futebol. 

O pesquisador chinês Liu Bingguo afirma que há 5.000 anos a. C. existiam 
três práticas semelhantes ao futebol na Antiga China, a primeira delas era 
relacionada a habilidade de seus praticantes que realizavam malabarismo com os 
pés, o segundo consistia em um gol no meio e uma equipe de cada lado dele, o 
terceiro ainda com duas equipes, porém com seis gols espalhados pelo espaço do 
jogo (SCAGLIA, 1999). 

Na mesma região era praticado o chamado Tsü Tsü, em aproximadamente 
2.600 anos a.C. Esta atividade era um ritual de guerra que ocorria após os combates 
onde os vencedores chutavam a cabeça do líder e dos guerreiros inimigos. Este jogo 
também teria sido realizado de maneira semelhante ao longo do século X na 
Inglaterra durante o período Medieval. (MURAD, 1996, apud BITTENCOURT, 2011). 

 
A crença era que haveria assimilação pelos pés, que são à base do corpo, 
que é o lugar da vida, de tudo aquilo que estivesse presente na cabeça 
briosa dos 17 escolhidos: inteligência, valentia, força, habilidade, liderança 
(MURAD, 1996, apud BITTENCOURT, 2011, p. 16-17). 
 

Naquele período havia ainda o Kemary, praticado no Japão desde 2.600 a.C. 
até os dias atuais. Este jogo faz parte de um cerimonial que tem como objetivo 
celebrar o “autoconhecimento, automedicação, o autocontrole e a 
autoaprendizagem, preparatória para a disciplina da escola e do saber”, onde os 
praticantes realizam exercícios de controle de bola com plasticidade e elegância. 
(MURAD, 1996, apud BITTENCOURT, 2011, p. 17). 

Na América pré-hispânica, era disputado o Tlachtli, o qual tem o surgimento 
datado entre os anos de entre 1.200 e 1.600 a.C. A atividade era realizada com uma 
bola de borracha que significava a guerra entre a luz e a escuridão e o jogo era 
considerado uma prática sagrada, por simbolizar a sobrevivência da humanidade 
através do combate cosmológico. Ao final do espetáculo, com o objetivo de tornar o 
espaço divino utilizando o sangue, um dos praticantes do jogo tinha sua cabeça 
cortada e seu corpo era arrastado pelo campo (MURAD, 1996, apud 
BITTENCOURT, 2011, p. 17). 

 
Carrera de Bola, espécie avançada e dessacrilizada do Tlachtli, foi utilizado 
para resolução de problemas políticos, militares e econômicos que 
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surgissem entre os senhorios, especialmente no Estado de Chihuauha, no 
norte do México (MURAD, 1996, apud BITTENCOURT, 2011, p. 17). 

 
Outras atividades ancestrais do futebol foram o Epyskiros que era praticado 

na Grécia no século IV a.C., e o Harpastum realizado em Roma no século I a.C. Os 
jogos eram disputados pela aristocracia e realizados em homenagem a Baco, o deus 
do vinho, em festivais da época chamados de bacanais. (MURAD, 1996, apud 
BITTENCOURT, 2011). 

Segundo Scaglia (1999) era usado uma bexiga de boi cheia de ar para a 
prática do Epyskiros e do Harpastum, o campo de jogo era retangular, apresentando 
essas características que lembram o futebol atual. 

Após a queda o império romano era ainda praticado o Soule ou Choule que 
eram praticados na Normandia e na Britânia. Nesta prática multidões se reuniam em 
ruas da cidade disputando a bola, entretanto esta atividade era regada de violência 
como socos, pontapés e pauladas (SCAGLIA, 1999). 

Na Itália era realizado durante a Idade Média e mais precisamente no século 
XIV, um ritual de lazer dos nobres italianos conhecido como Calcio, nome o qual até 
os dias atuais é dado ao futebol no país. Murad (1996, apud BITTENCOURT, 2011, 
p. 17) explica quais eram as principais características dessa prática: 

 
É jogado em um campo de 120m por 180m, com balizas de madeira nas 
extremidades e duas equipes com 25 a 30 nobres cada uma. O objetivo do 
jogo era fazer uma bola de couro, cheia de ar, passar por cima da trave 
adversária.  

 
A prática surgiu na cidade de Florença como uma atividade que fosse 

utilizada para resolver disputas de guerra interna que existiam entre o príncipe 
Orange e forças políticas da cidade. Assim foi realizado o jogo, que contou com 27 
jogadores de cada lado e mais tarde se tornou uma prática realizada todo dia 24 de 
junho como uma celebração a São João padroeiro da cidade (SCAGLIA, 1999). 

O Calcio tornou-se uma modalidade com maior popularidade e agressividade 
durante o século XVII, foi levado então por Carlos II para a Inglaterra quando foi 
exilado da Itália. A atividade era praticada também de maneira agressiva pelos 
ingleses durante os jogos da terça-feira gorda de carnaval (MURAD, 1996, apud 
BITTENCOURT, 2011). 

Entre os séculos XVI e XIX, os esportes tinham como objetivo obter a 
simulação de combates e era uma prática realizada apenas pelos nobres da época, 
que priorizavam principalmente a prática do arco-flecha e equitação, vale destacar, 
que o futebol naquele período, não era ainda considerado esporte (OLIVEIRA, 
2012). 

Assim, o futebol era visto como um “passatempo” vulgar pela aristocracia 
agrária e o clero, que acreditavam que fosse uma atividade desregrada e 
induzia os camponeses à violência, sendo a causa de muitas mortes por 
todo o reino. O clero responsabilizou o futebol pelo afastamento dos fiéis 
das igrejas, uma vez que os homens preferiam jogar futebol a frequentarem 
as missas dominicais (OLIVEIRA, 2012, p. 171). 

 
Entretanto a modalidade alcançou as classes proletárias devido a 

consolidação da revolução industrial, gerando o descontentamento da burguesia, a 
qual alegava que esse passatempo realizado pela classe operária traria como 
consequência a menos produtividade dos mesmos, levando em conta a frequência 
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de machucados pela realização da atividade (HOBSBAWN,1987 apud OLIVEIRA, 
2012). 

Este descontentamento refletiu em decisões tomadas pelo parlamento inglês, 
que no ano de 1835 criou uma lei que tinha o intuito de proibir que nas ruas inglesas 
a prática do futebol fosse realizada, entretanto houve grande resistência popular a 
este regulamento (OLIVEIRA, 2012). 

A resistência a Lei de proibição do futebol durou até aproximadamente o ano 
de 1870, pois naquele período os trabalhadores haviam conquistado o direito de 
terem folgas aos sábados à tarde, foi então que o futebol, recém regulamentado, 
ganhou maior espaço para a prática, principalmente com a utilização da folga aos 
sábados (HELAL, 1997 apud OLIVEIRA, 2012). 

Oliveira (2012, p. 171) aponta ainda que a regulamentação do futebol, passou 
a ser importante como uma prática para a disciplina dos seus praticantes, segundo 
ele:  

O futebol devidamente disciplinado convergia os interesses dos pedagogos 
que passam a estimular sua prática nas escolas, como também do capital, 
que passa a enxergar no esporte um novo aliado, pois servia de ferramenta 
de doutrinação e formatação dos valores da burguesia, tendo em vista que 
propagava na sociedade a competitividade dentro de regras pré-
estabelecidas.  

 
A chegada do esporte no Brasil o qual mais tarde se auto intitularia “o país do 

futebol” se deu pela chegada de Charles Miller, considerado o “pai do futebol no 
Brasil”, que desembarcou no Porto de Santos no mês de outubro de 1894, trazendo 
com ele duas bolas, uniformes, apito e o livro de regras do esporte (OLIVEIRA, 
2012). 

O Brasil entre os anos de 1902 e 1906 passou por uma reforma urbana 
conhecida como Belle Époque que visava uma política urbana com a abertura de 
espaços públicos substituindo becos, cortiços e ruas estreitas. A construção desses 
espaços possibilitou aos cidadãos o acesso a locais ao ar livre onde pudessem se 
socializar e praticar esportes. Assim o futebol ganha mais espaço no centro das 
grandes cidades. No início a prática atraiu apenas jovens da elite, os quais se 
organizavam em clubes ou escolas que tinham ligação às colônias de imigrantes ou 
ainda com os aristocratas industriais de origem europeia (OLIVEIRA, 2012).   

Assim o futebol reforçaria os ideais burgueses como uma forma de 
superioridade com relação às outras classes, pois “somente a elite poderia dar-se ao 
luxo de dispor de tempo e recursos para praticar esportes nos clubes ou praças de 
esporte”. Além desta modalidade, era comum a prática de outros esportes como 
boxe, críquete, rugby e atividades náuticas. (OLIVEIRA, 2012, p. 172). 

Com o tempo o futebol até então considerado aristocrata e branco atingiu as 
camadas populares no país, passando a ganhar espaços em subúrbios e pequenas 
cidades e cidades portuárias. Oliveira (2012, p. 173) aponta as principais diferenças 
da prática da modalidade em classes sociais distintas:  

 
Enquanto os ricos e brancos jogavam nos clubes elegantes, com 
equipamentos esportivos sofisticados e caros, os negros e pobres jogavam 
entre si, com material esportivo velho e improvisado. Porém, a agilidade dos 
menos favorecidos despertava o interesse das equipes populares recém-
formadas, que buscavam alternativas criativas para remunerar esses 
jogadores, uma vez que tal prática era mal vista pela elite que pregoava o 
amadorismo. 

 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

Assim como o futebol, o futsal, ou futebol de salão, também apresenta teorias 
relacionadas ao seu surgimento. Souza Júnior (2013) aponta que uma das versões é 
que a modalidade foi criada em 1940 por praticantes de futebol da Associação Cristã 
de Moços, em São Paulo. Devido à dificuldade em encontrar campos para a prática 
da modalidade, passaram a adaptá-la para quadras de basquete e hóquei, onde 
cada equipe poderia ter entre cinto e sete jogadores. A outra versão afirma que a 
modalidade foi desenvolvida pelo professor de Educação Física Juan Carlos Ceriane 
Gravier, da Associação Cristã de Moços na cidade de Montevidéu no Uruguai em 
1934. 

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS, 2020), o 
professor Habib Maphuz foi o responsável pela elaboração das primeiras regras para 
a prática de várias modalidades, incluindo o futebol de salão. Foi também fundador 
da Liga de Futebol de Salão da Associação Cristã de Moços e o primeiro presidente 
da Federação Paulista de Futebol de Salão. 

Outros fatos importantes sobre a difusão da modalidade foram: a fundação da 
Confederação Sul-Americana de Futebol de Salão – CSAFS (1969 em Assunção, 
Paraguai); fundação a Federação Internacional de Futebol de Salão – Fifusa (1971); 
1º Pan Americano de Futebol de Salão no México (1980) e 1º Campeonato Mundial 
de Futebol de Salão (1982) (CBFS, 2020). 

 
O primeiro mundial foi um marco, a partir de então o futebol de salão 
começou a despertar o interesse da Fifa, que começou a criar muitas 
dificuldades para todas as competições patrocinadas pela Fifusa, e 
ameaçava nos jornais da época em redigir novas regras para o “futebol de 
cinco” e noticiava que iria patrocinar um mundial (CBFS, 2020, s.p). 

 
Em 1989 após várias negociações, ocorreu a fusão da Fifusa com a Fifa. 

Desta forma a entidade máxima do futebol constituiu então a Comissão de Futsal. 
No ano seguinte o Brasil se desligou da Fifusa e adotou as novas regras propostas 
pela Fifa para a modalidade, visando o desenvolvimento do esporte bem como a 
possibilidade de tornar o futsal uma modalidade olímpica (CBFS, 2020). 
 

3.2. DO FUTEBOL DE SALÃO AO FUTSAL 

Após o entendimento das teorias que deram origem ao futsal, cabe aqui 
destacar que a modalidade em si, desde o “Futebol de salão” até o “futsal” o qual é 
mais habitual se jogar hoje em dia, teve inúmeras alterações que vão desde o nome 
da modalidade, até as suas regras. 

Souza Júnior (2013, s. p.), aponta o que seriam as primeiras características 
da modalidade, antes mesmo dela apresentar as primeiras normas e regras:  

 
Como no começo não havia especificações alguma sobre o material que 
deveria ser utilizado para a confecção das bolas de Futsal, eram usados 
serragem, crina vegetal, ou de cortiça granulada, mas apresentavam um 
problema, elas saltavam muito e frequentemente saiam da área de jogo, a 
solução foi diminuir o tamanho da bola e aumentar seu peso, e por esse 
motivo o Futsal ficou conhecido como “O Esporte da Bola Pesada”.  

 
Por se tratar de uma modalidade baseada no futebol, muitas das regras foram 

levadas para dentro das quadras, ficando evidente a semelhança entre as duas 
modalidades.  
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A Associação dos Oficiais de Arbitragem de Futebol de Salão do Estado do 
Paraná (ASSOFUTSAL-PR, 2020) aponta que apesar da bola ser menor e mais 
pesada, a modalidade teve grande semelhança com o futebol desde a década de 30 
até as mudanças de regras realizadas pela FIFA no ano de 1989 quando se tornou a 
entidade responsável pelo futebol de salão. 

Assim como o futebol, o futebol de salão contava com a presença de árbitros 
auxiliares, os bandeirinhas e a cobrança de lateral era realizada com as mãos. O 
tempo da partida ainda não era cronometrado naquele período, assim os árbitros 
poderiam dar acréscimos nas partidas. (ASSOFUTSAL-PR, 2020). 

Com relação ao número de atletas, Souza Junior (2013) explica que as 
partidas ocorriam com a presença de cinco, seis ou sete jogadores antes da 
estipulação da norma da realização da partida com cinco atletas para cada lado. O 
mesmo autor aponta ainda que a modalidade geralmente era restrita aos adultos, 
pois segundo ela, naquele momento o esporte apresentava uma característica em 
partes considerada violenta, principalmente com relação aos goleiros. 

A ASSOFUTSAL-PR (2020) aponta as oito principais mudanças ocorridas na 
modalidade. Para a entidade, foram elas: A substituições, a bola, a área de jogo, 
atuação do goleiro, o número de faltas, a forma de cobrança dos laterais, os cartões 
como punição e os auxiliares da arbitragem.  

Sobre a realização das substituições, a ASSOFUTSAL-PR (2020) aponta que 
de maneira imediata, só eram permitidas cinco alterações durante a partida. O atleta 
que era substituído, também não poderia retornar ao jogo, assim como no futebol de 
campo.  

A partir de 1995, acabou esse limite e nasceu a “troca volante”: as 
substituições acontecem com a bola rolando, o jogador pode entrar quantas 
vezes o técnico quiser e não precisa mais da autorização do juiz para 
começar a jogar. (ASSOFUTSAL-PR, 2020, s. p.). 

 
O principal instrumento para o jogo também sofreu alterações o que 

consequentemente possibilitou a mudança com relação a dinâmica do jogo. Antes 
sendo uma bola muito pesada, teve um aumento no seu tamanho em dois 
centímetros e diminuição no peso em 60 gramas, passando de 62 para 64 
centímetros e de 500 para 440 gramas, estas alterações foram realizadas pela FIFA 
no ano de 1997. (ASSOFUTSAL-PR, 2020). 

Esta alteração possibilitou também, além da dinâmica e da rapidez dentro das 
quatro linhas da quadra, que a modalidade se tornasse mais plástica e com jogadas 
bonitas, assim “surgiram lances de efeito, como chapéus e voleios, improváveis na 
era da bola pesada”. (ASSOFUTSAL-PR, 2020, s. p.). 

Mudanças com relação ao campo de jogo também foram citadas pela 
ASSOFUTSAL-PR (2020). Até os anos de 1990 a área do goleiro media 4 metros, 
assim como a distância entre as traves, naquele período também era proibido a 
realização do gol dentro da área. A penalidade máxima era cobrada em uma marca 
localizada a 7 metros do gol. 

Ao assumir o futsal, a FIFA alterou essa regra e as medidas da área do 
goleiro e da distância entre as traves, passando as duas a terem 6 metros. A 
cobrança da penalidade também passou a ser realizada nesta distância e a regra da 
proibição do gol dentro da área foi abolida. (ASSOFUTSAL-PR, 2020). 

Outra mudança na modalidade que foi realizada visando a diminuição na 
quantidade de infrações realizadas pelos atletas, foi a definição de um número limite 
de faltas pelas equipes. Como punição, as equipes que ultrapassassem esse limite, 
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teriam uma falta cobrada sem a formação de barreira contra a sua meta. 
(ASSOFUTSAL-PR, 2020). 

Ainda com relação aos limites de falta, a ASSOFUTSAL-PR (2020) completa 
que a FIFA alterou novamente esta regra, criando o tiro livre, chamado também de 
tiro dos 10 metros. Neste caso ao extrapolar o limite de falta, há a cobrança do tiro 
livre sem barreira que está localizado a 10 metros do gol.  

A atuação do goleiro também passou por mudanças devido a algumas 
alterações na regra, que possibilitaram a maior atuação dos jogadores da posição. 
Inicialmente a bola não poderia ser lançada diretamente para a quadra adversária, 
sendo obrigatório que ela atingisse o campo de defesa antes de ir para a quadra de 
ataque. (ASSOFUTSAL-PR, 2020). 

Segundo a ASSOFUTSAL-PR (2020, s. p.) mudanças com relação ao goleiro 
possibilitaram maior ofensividade e uma nova possibilidade de variação em jogadas 
de ataque:  

Pelas novas regras, ele ganhou o direito de lançar a bola além do meio da 
quadra e de jogar com pés, inclusive fora da área. Com isso, o goleiro virou 
um curinga, avançando ao ataque e até fazendo gols. 

 
As cobranças de laterais e escanteios até os anos de 1989 ainda eram 

cobrados com as mãos. A ASSOFUTSAL-PR (2020) aponta que esta reposição 
gerava muitos gols aéreos, pois cabeceios dentro da área eram permitidos. 

Segundo a entidade, mudanças nessa regra foram alvo de muitas polêmicas 
e discussões, passando a ser realizada então a cobrança dos tiros laterais e do 
escanteio, utilizando os pés. Foi emitida ainda uma distância mínima de 5 metros 
onde os adversários deveriam permanecer até a realização da cobrança. 
(ASSOFUTSAL-PR, 2020).  

Com relação ao uso de cartões como punição para infração, assim como no 
futebol de campo existiam os cartões amarelos e vermelhos. O primeiro deles é 
dado com o intuito de advertência, já o segundo acarreta na expulsão do atleta de 
quadra. (ASSOFUTSAL-PR, 2020). 

Apesar da semelhança com a modalidade praticada no campo, o cartão 
vermelho em quadra não deixa a equipe o resto da partida com um jogador a 
menos. Ao passarem dois minutos ou ocorrer um gol, outro jogador pode retornar e 
completar os cinco jogadores em quadra. (ASSOFUTSAL-PR. 2020). 

Segundo a ASSOFUTSAL-PR (2020) por algum tempo além desses cartões, 
existia ainda o cartão azul, que diferentemente do vermelho, eliminava o jogador que 
realizasse a infração, mas a sua equipe não ficaria com um jogador a menos, pois 
um atleta reserva poderia entrar imediatamente em quadra.  

Com relação a arbitragem, os bandeirinhas foram levados dos campos para 
as quadras na década de 30. Porém como não havia impedimento, a função deles 
se limitava a marcar a saída de bola. Para resolver essa questão, ASSOFUTSAL-PR 
(2020, s. p.) explica que:  

Os cartolas chegaram a essa mesma conclusão e trocaram o trio de 
arbitragem por uma dupla de árbitros denominados principal e auxiliar. Cada 
um apita de um lado da quadra, mas o árbitro principal exerce algumas 
funções a mais como o sorteio de lado ou saída de bola, escolher a meta 
onde serão executadas as penalidades máximas (quando for o caso) entre 
outras. 

 
Para a ASSOFUTSAL-PR (2020) as mudanças ocorridas da modalidade 

aumentaram o dinamismo do jogo e incentivou a criatividade dos atletas, tornando o 
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futsal um esporte mais atrativo, reinventando sua forma de jogo e regras visando a 
conquista do público.  

Esta dinâmica de mudanças de regras que visam a melhoria e alterações em 
modalidades esportivas, e pensando de maneira mais especifica do futsal, podem 
ser observadas até mesmo nos dias atuais.  

Um exemplo recente desta situação foram as mudanças na modalidade 
anunciadas pela Fifa que passaram a valer a partir do dia primeiro de junho de 2020 
com 15 regras modificadas, que confirmaram as seguintes alterações:  

1) Disputa de pênaltis com cinco cobranças;  
2) A partida se encerra no sinal do cronometrista;  
3) Tiro livre é dado mesmo com a finalização do tempo;  
4) Validação do gol direto na saída de bola, sendo que esta pode ser 

chutada de qualquer maneira e o cobrador não precisa mais realizar a saída do seu 
lado da quadra;  

5) Pode haver redução de jogadores para o número igual entre as equipes 
em disputa por pênaltis;  

6) É considerado mão, mover o braço em direção a bola na tentativa de 
tocar de maneira proposital;  

7) Expulsão ao jogador que negar oportunidade clara de marcar gol em 
qualquer parte da quadra;  

8) Negar a oportunidade clara de gol dentro da área é punida com cartão 
amarelo se houver a tentativa de jogar a bola; 

9) Faltas cometidas fora de quadra serão cobradas como tiro livre indireto; 
10) O goleiro deve ter parte do pé tocando a linha de gol no pênalti.  
11) Cartão amarelo ao jogador que obstruir o adversário mesmo a 5 metros 

de distância durante a execução do pênalti; 
12) O cobrador tem 4 segundos para recomeçar o jogo após o sinal do 

arbitro ou estar pronto para a cobrança; 
13) Jogadores podem receber a bola do goleiro dentro da área na saída do 

goleiro; 
14) A bola não pode ser lançada diretamente a quadra de ataque pelo 

goleiro, sendo punida por tiro livre indireto no local onde a bola ultrapassou a linha 
(regra realizada de maneira inicial apenas para categorias de base); 

15) Podem aquecer ao mesmo tempo no máximo cinco atletas reservas 
durante a partida.  

Dessa forma fica evidenciado que o futebol teve modificações e variações 
desde a sua história e sua prática contemporânea, nesse momento será passado à 
apresentação de mais esportes que tiveram sua origem a partir do futebol. 

  
3.3. MODALIDADES DERIVADAS DO FUTEBOL 

Uma das modalidades que mistura regras do futebol e do futsal é o futebol 7, 
conhecido ainda como futebol society. Segundo a Federação Paulista de Clubes 
Futebol 7 Society (FPCF7S, 2020), existem duas vertentes relacionadas ao 
surgimento da modalidade a primeira delas aponta que a prática ocorria em 1950 no 
Rio de Janeiro. Em grandes casarões localizados na Tijuca, o futebol era praticado 
nos quintais das propriedades, utilizando-se de regras com adaptações para facilitar 
a prática, como por exemplo, as medidas do campo eram 25 por 50 metros, não 
havia impedimento e as faltas eram cobradas de maneira direta (FPCF7S, 2020). 

 
Um outro estado, o Rio Grande do Sul, iniciou o movimento do chamado 
Futebol Sete, nome dado pelos gaúchos ao Futebol Society. Pois existiam 
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dúvidas quanto a sua real origem, alguns diziam que ele se chamava 
Futebol Suíço e que nascera na cidade de Santana do livramento, divisa 
com o Uruguai, em 1965, indo para Santa Maria e depois para Porto Alegre 
(FPCF7S, 2020, s. p.). 

 
Outra modalidade muito parecida com o futebol de campo, que também 

apresenta adaptações de regras, mas é caracterizada principalmente pelo local de 
jogo é o Beach Soccer ou também chamado de futebol de areia. 

Segundo Rondinelli (2020a) o futebol de areia é uma modalidade muito 
recente, iniciando com a prática do futebol em praias, sem abordar uma origem certa 
do esporte. 

Entretanto, a prática do futebol de areia competitivo que conhecemos hoje, 
teve grande influência da televisão. No ano de 1994 o Mundialito de Beach Soccer 
foi ao ar organizado pela Rede Globo de Televisão e pela empresa Koch Tavares. 
(RONDINELLI, 2020a). 

 
Esse evento teve muita atenção do público, alavancando o futebol de areia 
para o âmbito competitivo. Atribui-se tal público às características não 
apenas do esporte, mas também do local onde ocorrem as competições. 
São elas: o ambiente agradável, aberto, com sol e praia; as dimensões 
curtas do campo, que permitem muitas jogadas rápidas e habilidosas; o 
tempo de jogo é ideal para as transmissões televisas, pois o jogo é 
constituído de três tempos de 12 minutos cada, com 2 intervalos de 3 
minutos cada, perfeito para transmissão dos intervalos comerciais. 
(RONDINELLI, 2020a, s.p.). 

 
Diferente do futebol de campo que é vinculado Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF), a modalidade do futebol de areia é regida com uma instituição 
específica, a denominada Confederação Brasileira de Beach Soccer. (RONDINELLI, 
2020a). 

O Showbol também é uma modalidade que apresenta alterações nas regras 
do futebol e segundo Ribeiro (2017) é ainda pouco conhecido no Brasil, o esporte foi 
criado em 1969, pelo ex jogador da seleção da Hungria Joe Martin.  

 
Pensando na agilidade e rapidez do esporte que geralmente era jogado em 
campo aberto, Joe acrescentou um detalhe que diferencia esse esporte dos 
outros de sua categoria: uma tabela que cerca a quadra. Isso faz com que a 
bola não saia e o jogo não seja interrompido. (RIBEIRO, 2017).  

 
 A quadra de jogo contém grama sintética e tem as medidas de 42 metros de 

comprimento por 22 metros de largura. A partida tem duração de 25 minutos, 
dividida em dois tempos, contanto com seis atletas de cada equipe e sem limite de 
substituições (RIBEIRO, 2017). 

A modalidade do futebol foi adaptada ainda para que seja possível a prática 
de deficientes visuais, foi então que surgiu o futebol de 5. Segundo a Confederação 
Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV, 2020), desde os anos 50 
existem relatos da prática da modalidade por esse grupo. 

 
[...] cegos jogavam futebol com latas ou garrafas, mais tarde, com bolas 
envolvidas em sacolas plásticas, nas instituições de ensino e de apoio a 
estes indivíduos, como o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, 
Instituto Padre Chico, em São Paulo, Instituto São Rafael, em Belo 
Horizonte (CBDV, 2020, s. p.). 
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Atualmente a bola utilizada na modalidade também sofreu alterações, tendo 
em seu interior guizos que fazem barulhos e possibilitam que os jogadores se 
orientes sobre a posição da mesma (CBDV, 2020). 

A partida é disputada numa quadra de futsal com bandas nas laterais, ou 
seja, uma espécie de placas de madeira  em ambos os lados da quadra que evitam 
a saída da bola para a laterais (CBDV, 2020). 

Cada equipe é composta por cinco atletas, quatro jogadores de linha e um 
goleiro, este último é o único que possui a visão total, o restante é totalmente cego 
ou apresenta deficiência visual. Para evitar que possa haver vantagens, os que 
podem ver parcialmente utilizam vendas nos olhos. (CBDV, 2020). 

 
Há ainda um guia, o Chamador, que fica atrás do gol adversário orientando 
o ataque de seu time, dando a seus atletas a direção do gol, a quantidade 
de marcadores, a posição da defesa adversária, as possibilidades de jogada 
e demais informações úteis. É o chamador que bate nas traves, 
normalmente com uma base de metal, quando vai ser cobrada uma falta, 
um pênalti ou um tiro livre (CBDV, 2020, s. p.). 

 
Outra especificidade do futebol de 5 além do chamador é que os 

telespectadores e torcedores não podem se manifestar enquanto a bola está em 
jogo, para não atrapalhar os sinais sonoros que ocorrem durante a partida (CBDV, 
2020). 

Outra modalidade que utiliza alguns fundamentos do futebol, mas é 
praticada em uma quadra diferente é o futevôlei. A modalidade surgiu como uma 
forma de burlar a lei de proibição da prática do futebol em praias cariocas, nos anos 
60 (RONDINELLI, 2020b). 

 
[...] inicialmente a brincadeira consistia em utilizar os movimentos dos pés e 
da cabeça com a bola, princípio que se mantém até os dias de hoje. Além 
disso, a quantidade de praticantes em cada time não era exatamente 
precisa: jogava-se em cinco pessoas, em duplas e até sozinho, em cada 
lado da quadra (RONDINELLI, 2020b). 

 
Atualmente a quadra mede 18 metros de largura por 9 metros e 

comprimento e obrigatoriamente o piso deve ser de areia. A rede que divide as duas 
quadras tem 9,5 metros de comprimento por 1 metro de largura e com 2,2 metros de 
altura. A partida tem duração de três sets de quinze pontos cada e pode ocorrer em 
duas categorias: em duplas (com dois jogadores em cada equipe) ou em cinco 
jogadores de cada lado, sendo quatro titulares e um reserva. (RONDINELLI, 2020b). 

Outro esporte que necessita de grande habilidade e é derivado do futebol é 
o Futebol Freestyle, também chamado de Futebol Estilo Livre, que consiste em 
demonstrar a habilidade que os jogadores têm com a bola no pé. Oliveira comenta 
que:  

Futebol Freestyle consiste em fazer acrobacias com a bola, usando 
diferentes partes do corpo: a cabeça, pé, coxa, costas, calcanhar, sola, 
ombros, entre outras. A execução das jogadas ou truques, mais conhecidas 
como “Tricks” podem ser feitas em pé, sentado e até mesmo deitado. 
Envolve controle, habilidade e criatividade (OLIVEIRA, 2020, s. p.). 

 
Para Oliveira (2020) a modalidade ganhou destaque quando teve influência 

do argentino Maradona e passou a ter maior visibilidade com comerciais e 
propagandas publicitarias que tinham a participação de grandes nomes do futebol 
como: Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo e Robinho. A prática do Futebol 
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Freestyle ocorre em quatro categorias diferentes, ou também chamados de quatro 
estilos de manobras (tricks) sendo eles: Lower, o Sit, o Upper e Ground (OLIVEIRA, 
2020). 

O Lower é realizado com o atleta em pé e utilizando apenas a parte inferior 
do corpo, onde são realizadas manobras como passar a perna ao entorno da bola, 
sem deixá-la cair no solo. (OLIVEIRA, 2020). 

Ao contrário do Lower, o Sitdown no ocorrem várias manobras parecidas, 
mas o que muda é a posição na qual o jogador fica durante a apresentação. 
Segundo Oliveira (2020) neste estilo o atleta deve permanecer sentado. 

O Upper por sua vez, é caracterizado por se utilizar das partes mais 
inferiores do corpo para realizar as manobras, como a cabeça, nuca, peitos e 
ombros. (OLIVEIRA, 2020). 

Por fim, no Ground, diferentemente dos estilos anteriores, as manobras são 
realizadas sem que a bola esteja no ar, ou seja, a bola permanece no chão e são 
realizadas jogadas como dribles e puxadas, sendo definido por Oliveira (2020, s.p.) 
como: “a arte de driblar, seria como uma dança com a bola”. 

 
4. CONCLUSÃO 

 O objetivo do presente estudo foi apontar as práticas mais conhecidas que 
são baseadas no futebol e/ou no futsal, apresentando suas principais características 
e adaptações que foram realizadas para o surgimento de novas modalidades. 

A partir disso, pode-se afirmar que as modalidades esportivas, e no caso 
mais específico do presente estudo, as modalidades derivadas do futebol, estão em 
constantes mudanças. Essas mudanças ocorrem para que se torne possível que a 
adaptação das modalidades conforme necessidades e possíveis características que 
aparecem aos praticantes.  

Desde as modalidades percursoras ao futebol houveram adaptações, e 
estas, continuam presentes no nosso dia-a-dia, como foi verificado utilizando dos 
exemplos do estudo. 

A grande maioria das adequações dos casos citados ocorrem em 
decorrência a necessidade de um solo ou espaço diferente do qual o futebol 
tradicional necessita, como é o caso do futebol de salão, futsal, showbol futebol 7 e 
futebol de areia.  

Mas também existe a necessidade de adaptar uma modalidade para que 
esta possa ser praticada por deficientes, como é o caso do futebol de 5 que teve 
mudanças em suas regras para que deficientes visuais possam praticá-lo. 

A adaptação em outras modalidades também ocorre, bem como a mescla 
com relação as regras de dois esportes diferentes, este é o caso do futevôlei que 
apesar de ser derivada do futebol, tem em suas regras muitas especificidades do 
voleibol.  

Outra forma de utilizar-se de uma modalidade para criar outra ocorre com o 
uso de fundamentos, como é o caso do Futebol Freestyle, que se apropria de 
manobras do futebol como o drible, por exemplo, para uma demonstração de 
habilidades de seus praticantes. 

Essas mudanças e variações que partiram do futebol original demostram 
claramente que o esporte vem sofrendo ações externas, desde influências culturais, 
politicas até processos de adaptação como local, espaço e ainda o interesse de 
participantes ou a necessidade desses. Sua autonomia como modalidade esportiva 
sofreu influências de outros campos os quais possibilitaram a sua mutação e 
adaptação representado nas modalidades derivadas ou equivalentes tratadas neste 
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A PSICOLOGIA DO ESPORTE E A MOTIVAÇÃO EM ATLETAS DE 
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RESUMO 
 
O presente trabalho possui o objetivo de destacar a importância da psicologia do 
esporte inserida na periodização de treinamentos e identificar os fatores que 
motivam atletas de futsal feminino a praticar a modalidade. Dessa forma, foi aplicado 
um questionário em 34 atletas de futsal feminino entre 19 e 37 anos de idade das 
principais equipes do Brasil, o questionário possui uma Escala de Motivos para 
Prática Esportiva (EMPE), adaptada e validada para o contexto brasileiro por 
Barroso e Krebs (2007) e duas perguntas abertas sobre a psicologia do esporte e a 
motivação. Os resultados sugerem uma motivação direcionada para o rendimento, já 
que os fatores técnica, saúde e condicionamento físico obtiveram as melhores 
pontuações. Fatores como contexto e status tiveram as menores pontuações, 
implicando uma baixa motivação extrínseca nas atletas e reforçando a 
predominância de motivação intrínseca. Já em relação as questões abertas, 
respostas como: “quero ser melhor a cada dia” e “amor pelo esporte” foram de maior 
frequência em resposta à pergunta: “o que te motiva a praticar futsal?”, fato que 
também sugere uma predominância em motivação por fatores intrínsecos. A 
importância da psicologia do esporte foi salientada após todas as atletas 
responderem “sim” para a pergunta: “você considera importante a psicologia do 
esporte presente na periodização de treinamentos? Justifique sua resposta”. Espera-
se que o presente estudo possa estimular e acrescentar conteúdo e conhecimento 
para novos estudos da área. 
Palavras-chave: motivação; psicologia do esporte; futsal feminino. 
 
 

RESUMEN 
 
Este trabajo tiene como objetivo resaltar la importancia de la psicología del deporte 
insertada en la periodización del entrenamiento e identificar los factores que motivan 
a las deportistas de fútbol sala a practicarlo. De ésta forma, se aplicó un cuestionario 
a 34 atletas de fútbol sala entre 19 y 37 años de los principales equipos de Brasil, el 
cuestionario tiene una Escala de Motivos para la Práctica Deportiva (EMPE), 
adaptada y validada para el contexto brasileño por Barroso y Krebs (2007) y dos 
preguntas abiertas sobre psicología y motivación deportiva. Los resultados sugieren 
una motivación dirigida al desempeño, ya que los factores técnicos, de salud y de 
acondicionamiento físico obtuvieron las mejores puntuaciones. Factores como el 
ambiente y el estatus tuvieron las puntuaciones más bajas, lo que implica una baja 
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motivación extrínseca en las deportistas y refuerza el predominio de la motivación 
intrínseca. En cuanto a las preguntas abiertas, respuestas como: “Quiero ser mejor 
cada día” y “Amor por el deporte” fueron más frecuentes ante la pregunta: “¿Qué te 
motiva a practicar fútbol sala?”, Hecho que también sugiere un predominio en la 
motivación por factores intrínsecos. La importancia de la psicología del deporte se 
destacó después de que todas las atletas respondieran “sí” a la pregunta: 
“¿Considera importante la psicología del deporte en la periodización del 
entrenamiento? Justifique su respuesta". Se espera que el presente estudio pueda 
estimular y agregar contenido y conocimiento para nuevos estudios en el área. 
Key-words: motivación; psicología del deporte; fútbol sala femenino. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como tema principal a psicologia do esporte 
juntamente com a motivação, o mesmo foi escolhido devido ao precário número de 
estudos que relacionam o tema ao futsal feminino de alto rendimento, e também pelo 
aumento do interesse no público feminino em praticar tal modalidade. A psicologia e 
o esporte possuem uma ligação datada desde a Grécia Antiga, filósofos como 
Aristóteles e Platão já consideravam uma conexão entre o corpo e a alma através do 
movimento. A partir do século XIX as pesquisas foram se aprofundando, 
pesquisadores alegavam que a atividade física além de construir um corpo forte, 
construía uma mente forte (VIEIRA, 2010). 

Atualmente a psicólogo do esporte se relaciona diretamente com o 
rendimento do atleta, possibilitando a alta performance por meio de artifício e 
treinamento mental. São diversos os fatores que conectam a psicologia e o atleta, 
sendo uma delas, a motivação (RIBEIRO, 2018). No contexto esportivo, a motivação 
pode ser caracterizada pelo conjunto de fatores internos e externos que auxiliam 
diretamente na escolha do esporte e na intensidade e permanência no mesmo 
(SIQUEIRA, 2018). 

O futsal é considerado um esporte inicialmente masculino pelo fato de possuir 
atletas fisicamente fortes e devido ao contato gerado durante os jogos. (SANTANA, 
2015). Dessa forma, a inserção das mulheres no futsal é considerada um feito 
histórico, e apesar de possuir uma enorme representatividade, se torna pertinente 
destacar os motivos que levam mulheres à prática do futsal.  

Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa é identificar quais são os motivos que 
levam atletas de futsal feminino de alto rendimento a praticar a modalidade, e 
analisar a opinião delas em relação a psicologia do esporte inserida na periodização 
de treinamentos.  
 

2. METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi classificada como descritiva com delineamento 
transversal, pois segundo Gil (2002) esse tipo de pesquisa tem como objetivo 
pesquisar e investigar as características de um grupo determinado de pessoas em 
um mesmo momento., a pesquisa foi realizada na plataforma “google forms” com um 
caráter quali-quantitativo. 
 Participaram da pesquisa 34 atletas de futsal feminino de alto rendimento das 
principais equipes do país, dentre as quais: Leoas da Serra – SC (6), Female – SC 
(2), Barateiro Futsal – SC (2), São José Futsal Feminino – SP (3), Taboão/Magnus 
– SP (1), ADTB – PR (5), Cianorte Futsal Feminino – PR (5), Londrina – PR (2) e 
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Unidep Futsal Pato Branco – PR (8), as atletas possuem uma média de idade 
24,88±4,44, com experiência de pratica na modalidade de 13,14±5,57 anos e 
atualmente disputam competições de nível estadual à internacional (estadual – 14, 
nacional – 9, internacional – 11).  

Para tal foi aplicado o questionário Escala de Motivos para Prática Esportiva – 
EMPE, o qual foi validado por Barroso e Krebs (2007) para população brasileira e é 
composta por 33 itens. As atletas foram orientadas a assinalarem apenas um 
número para cada fator, sendo: 0 para "nada importante", 1-2-3 para "pouco 
importante”, 4-5-6 para "importante", 7-8-9 para "muito importante", e 10 para 
"totalmente importante”.  
Posteriormente, as questões foram agrupadas em 7 fatores motivacionais, assim 
denominados: status, condicionamento físico, energia, contexto, técnica, afiliação e 
saúde. 
Fatores/Categorias Motivacionais: 
Fator 1 (status): itens 3, 13, 15, 21, 23, 27 e 30; 
Fator 2 (condicionamento físico): itens 6, 16 e 26; 
Fator 3 (energia): itens 4, 7, 14, 17, 18 e 31; 
Fator 4 (contexto): itens 5, 9, 20, 29 e 33; 
Fator 5 (técnica): itens 1, 10, 25 e 28; 
Fator 6 (afiliação): itens 2, 8, 12, 19 e 24; 
Fator 7 (saúde): itens 11, 22 e 32. 
 Para a pesquisa qualitativa desse trabalho, foi utilizada duas questões de 
autoria própria para as atletas discorrerem sobre suas opiniões. A primeira pergunta 
com relação a psicologia do esporte na periodização de treinamentos e a segunda 
pergunta sobre a motivação. 
Perguntas: 

1. Você considera importante a psicologia do esporte presente na periodização 
de treinamentos? Justifique sua resposta 

2. O que te motiva a praticar futsal?  

 
  
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. A PSICOLOGIA DO ESPORTE 

Para falar de psicologia do esporte, é preciso entender o que é a psicologia. 
Segundo Oliveira (2014) a psicologia é uma ciência que têm o objetivo de estudar a 
mente e o comportamento do ser humano através de suas relações com o meio 
físico e social (OLIVEIRA, 2014). Cambaúva (1998) complementa, o 
desenvolvimento e evolução do pensamento humano resulta no desenvolvimento da 
psicologia, já que a mesma tem o homem e suas ações como seu objeto de estudo 
(CABAÚVA, 1998). 

Com isso, a psicologia do esporte pode ser definida como uma ciência que 
tem como objetivo entender o comportamento das pessoas no âmbito em que são 
realizadas as atividades esportivas, e aplicar as descobertas com os protocolos mais 
práticos (WEINBERG E GOULD, 2017). Ou seja, essa área da psicologia visa 
compreender as influências do esporte nos indivíduos praticantes com o intuito de 
apoiar e contribuir para que o atleta consiga usufruir de todos os benefícios da 
prática esportiva (PINHO, 2016). 

Atualmente, os profissionais da área de psicologia do esporte estão se 
especializando nos aspectos que envolvem a prática esportiva, como personalidade, 
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agressão, violência, motivação, liderança, pensamentos, dinâmica de grupo, bem-
estar psicológico e sentimentos dos atletas (RUBIO, 1999). Levando em 
consideração que os níveis técnicos e táticos das equipes de alto rendimento estão 
se igualando, a busca do diferencial está na preparação psicológica e emocional 
(RUBIO, 1999). 
 Assim podemos dizer que a psicologia do esporte atua não só na parte 
psicológica, mas também na saúde e no bem-estar do indivíduo, compreendendo os 
fatores psicológicos e sua influência no desempenho físico do atleta (HIROTA, 
2008). Porém, a maioria das equipes não possui o devido conhecimento, alegam 
falta de tempo e acreditam que as capacidades psicológicas não podem ser 
ensinadas, assim menosprezando o treinamento psicológico (HIROTA, 2008). O que 
é um erro gravíssimo, pois as habilidades psicológicas estão presentes em todo 
ambiente de trabalho do atleta, seja em treinos ou competições (WEINBERG E 
GOULD, 2017). 

O atleta precisa de todas as preparações para competir, sejam elas: táticas, 
técnicas, físicas e psicológicas, todos elas devem entrar na periodização do 
treinamento (LAVOURA, 2008). Dependendo do momento, fase ou competição cada 
competência assume o papel principal. Sendo assim, o treinamento psicológico deve 
ser trabalhado ao lado das outras competências para que tenha um resultado 
eficiente, e o que acontece, segundo Hirota (2008) é o apelo para o lado psicológico 
apenas em momentos negativos. 

A preparação psicológica pode atuar de diversas maneiras dentro da 
periodização de treinos, buscando sempre alcançar os objetivos propostos naquela 
determina situação (BLUMENSTEIN E ORBACH, 2018). Na fase de preparação 
física é recomendado que a prática psicológica seja voltada para aspectos 
motivacionais, relaxamentos, conversas pessoais e concentração, com finalidade de 
recuperação mental e física, já que essa preparação é utilizada para condicionar e 
refinar as capacidades físicas e habilidades motoras específicas, e normalmente é 
realizado em fases de pré-temporada ou pré-competição (BLUMENSTEIN E 
ORBACH, 2018). 

Para a preparação técnica, onde o principal objetivo é o desenvolvimento e 
aprimoramento de padrões de movimentos, a prática psicológica deve ser focada em 
exercícios e atividades voltadas para a concentração, com o objetivo de melhora na 
rapidez e precisão das habilidades específicas (BLUMENSTEIN E ORBACH, 2018). 
Já na preparação tática, a prática psicológica deve ser voltada ao foco, tomada de 
decisão certa e auto regulação, desenvolvendo o plano de jogo e as estratégias 
propostas para a melhor performance da equipe em competições (BLUMENSTEIN E 
ORBACH, 2018). 
 Se a preparação psicológica for trabalhada e desenvolvida durante o período 
de treinamento despertará benefícios de extrema importância para uma equipe, 
como: atletas equilibrados, felizes, satisfeitos e com a cabeça focada no objetivo. 
Assim, gerando resultados positivos para a equipe, pois desenvolve o controle 
emocional em período de competição, melhora a relação técnico-atleta, otimiza e 
fortalece a comunicação e liderança (LAVOURA, 2008). 

Lavoura (2008, p.122) conclui: 
 

Neste sentido, o trabalho do especialista em psicologia esportiva no alto 
rendimento não deverá ser apenas adotado em questões pontuais, atuando 
como um bombeiro que é requisitado para apagar o fogo, ou solucionar um 
problema, mas, como alguém que tem um papel de extrema importância 
para o rendimento final dos atletas e suas equipes, bem como, para que os 
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mesmos possam desfrutar de uma qualidade de vida adequada, como 
qualquer outro cidadão, que tira da sua profissão seu sustento para 
desfrutar dignamente sua vida. 
 

 Sendo assim, a psicologia do esporte apresenta um papel valioso dentro de 
uma equipe esportiva, obtendo a melhor performance e o bem-estar de cada atleta, 
e consequentemente o rendimento máximo da equipe (LAVOURA, 2008). 
 

3.2. FUTSAL FEMININO DE ALTO RENDIMENTO 

O futebol de salão possui duas histórias sobre sua criação, a primeira e mais 
popular é a de que nasceu na década de 30 no Uruguai. Nessa década a seleção 
Uruguaiana era muito forte no futebol, conquistando vários títulos, e com isso, a 
prática do esporte se tornou mais frequente e popular, porém, não existiam campos 
e espaços suficientes para tanta procura, e a partir daí, surgiram as adaptações de 
espaço e regras para um local reduzido, que ficaria conhecida no mundo todo como 
futebol de salão (VOSER, 2004). 
 De acordo com o site oficial da Confederação Brasileira de Futebol de Salão 
(CBFS, 2019), há uma outra versão, que aponta os frequentadores da Associação 
Cristã de Moços de São Paulo como pioneiros do futebol de salão. Segundo a CBFS 
o futsal começou a ser jogado em quadras de basquete e hóquei, devido a 
indisponibilidade de campos de futebol para a prática (CBFS, 2019). 
 A primeira federação de futebol de salão foi a FIFUSA (Federação 
Internacional de Futebol de Salão) fundada em 1971, a mesma foi responsável por 
três mundiais da modalidade (UNIOESTE, 2019). Após isso, a FIFA (Federação 
Internacional de Futebol) assumiu a modalidade e mudou o nome de “futebol de 
salão” para “futsal” (CBFS, 2019). Segundo Mendes (2020) a ideia inicial era a fusão 
das entidades FIFUSA e FIFA, porém a maioria das afiliadas rejeitou a fusão, 
acontecimento que gerou o desmanche da FIFUSA no ano de 2000. No lugar dela 
surgiu, em 2002, a AMF (Associação Mundial de Futsal), que possui regras 
diferentes do futsal FIFA, porém herdou a rivalidade com a FIFA, fato que dificulta 
sua prática, principalmente no Brasil (MEDEIROS, 2019). 

Quando o assunto é futsal, os brasileiros são o grande destaque da 
modalidade, conquistando o pódio máximo desde suas primeiras competições 
oficiais. Entre três mundiais organizados pela FIFUSA a equipe brasileira conquistou 
dois títulos (1982 e 1985) e entre sete mundiais organizados pela FIFA os brasileiros 
conquistaram cinco (1989, 1992, 1996, 2008 e 2012). (CBFS, 2019) 
 Porém, para as mulheres a história é diferente, pois desde a Grécia Antiga 
existe uma cultura machista estabelecida dentro da sociedade, segundo Tenório 
(2017-2020, p.7): 

 
O machismo é o preconceito que exerce uma função social de dominação 
dos homens sobre as mulheres, inferiorizando-as com a finalidade de 
controlar comportamentos e subjugar sua existência, para que a 
apropriação do tempo, do corpo e do trabalho delas seja mais eficaz e 
lucrativa nessa sociedade. 

 
 Dentro dessa cultura, era considerado um ato vulgar mulheres que se 
envolviam em práticas esportivas já que os exercícios físicos exerciam apenas a 
função de uma boa condução e preparação para a maternidade (GOELLNER, 
2006). Além disso, as mulheres podiam praticar apenas esportes que não tivessem 
contato físico e que fossem considerados bonitos esteticamente (OLIVEIRA, 2009). 
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 A inclusão das mulheres no futsal passou por várias barreiras e dificuldades 
em decorrência do preconceito, uma delas foi um Decreto-Lei criado em 1941 que 
proibia a participação de mulheres em esportes que não se adequavam com a 
feminilidade (MORAES e PEREIRA, 2017). 

Segundo Moraes e Pereira (2017, p.1) o decreto incluía:  
 

Em seu artigo 54 está explícito: “Às mulheres não se permitirá a prática de 
desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para 
este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias 
instruções às entidades desportivas do país”. As mulheres foram proibidas 
de participar de esportes como futebol, futsal, hugby, lutas, polo aquático e 
halterofilismo. Apenas em 1979 o decreto foi revogado. 

 
Um outro exemplo retirado da história, é a de que apenas nos anos 2000 foi 

constituída a primeira seleção brasileira de futsal feminina, são mais de trinta anos 
de diferença para a primeira seleção brasileira de futsal masculina, que já existia 
desde 1969 (SILVA, 2017). 
 A partir de sua aparição no futsal mundial, a seleção brasileira feminina 
conquistou todos os títulos disputados internacionalmente, com um marco histórico 
de nunca ter perdido ao menos um jogo em competições oficiais (MORAES e 
PEREIRA, 2017; CBFS, 2019). 

 Sendo assim, os campeonatos Sul-Americanos de 2005, 2007, 2009 e 2011 
foram conquistados pelas brasileiras, os Mundiais de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 
e 2015 também tiveram as brasileiras como campeãs e em 2019 as brasileiras 
subiram no pódio máximo no primeiro Gran Prix de futsal feminino (MORAES e 
PEREIRA, 2017). Além dos títulos em equipe, as brasileiras possuem onze dos treze 
prêmios de melhor jogadora do mundo, sendo destaques Vanessa com três prêmios 
e Amandinha com seis prêmios consecutivos (CBFS, 2019). 

 
 

Tabela 1: Melhores jogadores de futsal do mundo 

Ano Feminino Masculino 

2007 Eva Manguán (Espanha) 
Vladislav Shayakhmetov 

(Rússia) 
2008 Cilene (Brasil) Schumacher (Brasil) 
2009 Alina Gorobets (Ucrânia) Kike (Espanha) 
2010 Vanessa (Brasil) Ricardinho (Portugal) 
2011 Vanessa (Brasil) Falcão (Brasil) 
2012 Vanessa (Brasil) Falcão (Brasil) 
2013 Lu Minuzzo (Brasil) Sergio Lozano (Espanha) 

2014 – 2018 Amandinha (Brasil) Ricardinho (Portugal) 
2019 Amandinha (Brasil) Ferrão (Brasil) 

Fonte: a autora 

Apesar das inúmeras conquistas por equipes e individuais, as brasileiras se 
encontram em uma luta diária em prol do futsal feminino, os títulos e história não 
condizem com o reconhecimento dado em troca (SOUZA, 2017). Com esses e 
outros acontecimentos, pode-se afirmar que a discriminação está presente quando o 
assunto é esporte feminino, e ela não se deve ao fato de as mulheres serem menos 
habilidosas ou competentes, o fato se deve ao preconceito diante do gênero (SILVA, 
2017). 
 Para Goellner (2006) o cenário atual se deve ao esforço e resiliência de 
mulheres e de grupos apoiadores, pois foram mínimas as políticas de inclusão 
impostas, ou até mesmo apoio da sociedade perante a mulheres no esporte de 
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rendimento ou de lazer (GOELLNER, 2006). E ainda assim, existem desigualdades, 
no esporte de rendimento, quando comparadas a modalidade masculina, os 
patrocínios, incentivos, salários, premiações e visibilidade são recursos altamente 
desproporcionais para a diferença de gênero (GOELLNER, 2005). 

Levando em conta o preconceito, falta de reconhecimento e recursos escassos, 
o aumento de mulheres praticando futsal traz o seguinte questionamento: “quais são 
os motivos pelo qual as mulheres buscam a prática de esportes como o futsal?” 
(SOUZA, 2017). 
 
3.3. PSICOLOGIA DO ESPORTE NO FUTSAL FEMININO 

O psicólogo do esporte está sendo cada vez mais associado ao esporte de 
alto rendimento, no Brasil está mais ligado a pesquisas junto ao futebol e ao futsal, 
pelo fato de serem os esportes mais populares do país, porém são poucos os 
estudos relacionados as modalidades femininas, e mínimas sobre o futsal feminino  
(JUNIOR et al, 2018). 

Diante disso, o psicólogo do esporte possui relação direta com o rendimento 
máximo do atleta, sendo associado ao profissional que busca apenas o primeiro 
lugar e a vitória sempre. Porém, o real objetivo do psicólogo do esporte é trabalhar e 
transformar os determinantes psíquicos que influenciam diretamente no rendimento 
do atleta e da equipe esportiva, como a motivação, autoconfiança e a ansiedade. No 
caso de modalidades coletivas, como é o caso do futsal, o foco principal do 
psicólogo do esporte é dentro das relações grupais, pensando sempre no bem-estar 
e saúde mental dos atletas (RUBIO, 2007; WOLFF, 2015).  

Ribeiro e Baptista (2011, p.10) complementam: 
 

A preparação psicológica esportiva influencia a performance consistindo em 
contribuir para o aperfeiçoamento dos processos psíquicos, formando 
qualidades na personalidade do esportista, criando aspectos psicológicos 
ótimos durante a competição e os treinamentos como o controle de 
ansiedade, percepção e motivação. Além de desenvolver a cognição e 
aspectos técnicos do esporte em questão. Todos esses fatores englobados 
contribuem para uma atmosfera psicológica positiva. 

 
Em um estudo realizado com treinadores de futebol, Olmedilla, García e 

Garcés de Los Fayos concluíram que, apesar de 93% dos técnicos considerarem a 
psicologia do esporte de grande contribuição para a prática esportiva apenas 6% já 
tiveram a oportunidade de trabalhar junto com um psicólogo esportivo. O mesmo 
ocorre quando se trata do futsal feminino, são poucos, senão nulos as equipes que 
possuem um psicólogo em sua comissão técnica (ZAFRA, MONTALVO, RUIZ, 
1998). 

Para Correia e Netto (2009) as mulheres necessitam de um feedback 
extrínseco após treinamentos e competições, pois seus determinantes psíquicos tem 
maior influência em situações de pressão. Sendo o feedback extrínseco uma análise 
externa sobre seu desempenho e resultados, os elogios e repreensões são 
absorvidos rapidamente por elas, assim complementando a autoanálise e gerando 
uma maior possibilidade de melhor performance (BRANDÃO, 2012). O treinador 
assume um papel importante a partir dessas situações, pois é ele que oferece o 
feedback, sendo assim, o treinador precisa ter conhecimento intuitivo e sensitivo de 
todas as atletas de sua equipe para obter o resultado emocional desejado 
(CORREIA E NETTO, 2009). 
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3.4. MOTIVAÇÃO 

A motivação já foi algo muito estudado dentro da psicologia, hoje vemos o 
crescimento desses estudos aplicados a psicologia do esporte, pois segundo 
Siqueira (2014) é ela quem determinará o rendimento do atleta. 

A motivação, segundo Weinberg e Gould (2017, p.65): [...] pode ser definida 
simplesmente como a direção e a intensidade de nossos esforços.”. Ou seja, a 
motivação é a junção da busca do indivíduo por certas situações e a quantidade de 
esforço que ele coloca na mesma. 

O motor do esporte é a motivação, pois é ela que guia os indivíduos a iniciar a 
prática esportiva, é ela que leva os indivíduos a praticarem diariamente exercícios, é 
ela também que traz o abandono da prática de esportes (SIQUEIRA, 2014). 

Segundo estudos de psicólogos do esporte, a visão de motivação mais 
reconhecida e aceita é a “indivíduo-situação” (Quadro 1). Essa visão tem como base 
reconhecer os fatores individuais, como: objetivos, personalidades, necessidades, 
interesses. E os fatores situacionais, como: competições disputadas, histórico de 
derrotas e vitórias, conexão com o técnico e companheiros de equipe. E com esses 
dados individuais e situacionais, avaliar como esses dois conjuntos de fatores se 
relacionam e interagem (WEINBERG; GOULD, 2017). 

 
Quadro 1 – Modelo interacionista da motivação 

 
Fonte: a autora 

 
Podemos afirmar que os motivos para a prática de uma atividade são diversos 

e a motivação tem grande influência na intensidade da dedicação e na permanência 
em determinada prática (SOUZA, 2017). Dito isso, Gonçalves (2014) menciona 
alguns dos motivos que influenciam na prática de determinada atividade: benefícios 
relacionados à saúde, sentimento de pertencimento a um grupo, benefícios 
estéticos,  controle do estresse,  possibilidade de competir, não apenas contra os 
demais, mas consigo mesmo e o sentimento de prazer ao realizar determinada 
atividade.  

 Dentro desses motivos temos três divisões: a motivação extrínseca, a 
motivação intrínseca e a desmotivação. A extrínseca é aquela que depende de 
recompensas externas, como prêmios individuais, troféus, medalhas, elogios, entre 
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outros. A motivação intrínseca é aquela que provém do interior, sem precisar de 
recompensas externas, o indivíduo se sente motivado somente pelo prazer da 
realização do exercício, indivíduos que praticam esporte por amor são considerados 
intrinsicamente motivados. Já a desmotivação é um dos principais fatores para o 
abandono da prática esportiva, pois ela é a ausência de motivação extrínseca e 
intrínseca, de forma que o indivíduo não se sente inspirado e entusiasmado para a 
pratica (SOUZA, 2017; WEINBERG; GOULD, 2017). 

Cada atleta possui seu nível e forma de motivação, podendo variar 
dependendo do momento vivido, dessa forma, dentro de uma competição pode-se 
ocorrer a troca de motivação. Quando ocorre a vitória a motivação intrínseca tende a 
aumentar, e quando ocorre a derrota, a mesma tende a diminuir. Souza (2017) 
complementa, indivíduos motivados extrinsecamente possuem um nível de pressão, 
ansiedade, estresse e tensão elevados, enquanto indivíduos motivados 
intrinsicamente apresentam comportamentos mais estáveis e duradouros (SOUZA, 
2017, p.103). 

A teoria que se encaixa nesse pensamento é a teoria das metas para o 
rendimento, onde podemos dividir os atletas em dois grupos: 

1- Atletas orientados para a tarefa, que se esforça para melhorar seu próprio 
rendimento sem se comparar com outros atletas e treina para melhorar sua 
técnica (SANT’ANA, 2005). 

2- Atletas orientados para o resultado, que constantemente se compara com 
os outros atletas, satisfazendo seu ego e tem como meta um bom resultado 
e ganhar de outros competidores (SANT’ANA, 2005). 

Weinberg e Gould (2017) salientam a diferença entre os atletas nessa teoria, 
atletas orientados para o resultado tendem a escolher tarefas de fácil execução para 
se esquivar de críticas e preservar seu ego e constantemente julgam seu 
desempenho comparando-se aos outros. Já atletas orientados para a tarefa não 
temem a derrota ou fracasso e possuem uma autocrítica em relação a seu 
desempenho atual e anterior, buscando sempre a excelência (WEINBERG E 
GOULD, 2017). 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Quanto à resposta da primeira pergunta aberta geral aplicada, todas as 
atletas consideraram importante a psicologia do esporte na periodização de 
treinamento e como justificativa várias atletas mencionam a ligação da preparação 
psicológica com um bom desempenho final obtido. Algumas das respostas foram: 

 
“Considero muito importante sim, na minha opinião se o atleta não estiver bem 
psicologicamente ele não vai ter um bom rendimento”. 
 
“Muito importante, assim como a preparação técnica, tática e física. Ela é 
fundamental e essencial dentro do treinamento desportivo. Trabalhar as habilidades 
psicológicas influencia no sucesso individual (do atleta) e coletivo (da equipe). Não 
basta apenas o atleta estar em alto nível físico/técnico e tático, se o aspecto 
psicológico não é trabalhado ou dada a devida importância. Para mim, hoje, aspecto 
psicológico pode determinar quem vai ganhar ou perder uma partida”. 
 
“Com toda a certeza! Um atleta bem preparado fisicamente e mentalmente com 
certeza terá sucesso”. 
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Dito isso, faz-se pertinente a inclusão e investimento em um profissional 
qualificado para trabalhar a psicologia com as atletas, de forma as deixarem mais 
preparadas e confiantes para obter o rendimento máximo dentro de quadra sem 
causar danos emocionais negativos. 

Na segunda tabela podemos encontrar os dados das atletas que 
responderam ao formulário, tal como: nome, cidade e estado da equipe, número de 
atletas entrevistadas de cada equipe, e em qual nível de competições a equipe se 
encontra atualmente. 
 
 
Tabela 2 - Distribuição das participantes. 

Equipe 
Quantidade de 

atletas 
Nível de 

competição 

Unidep Pato Futsal – Pato Branco – PR 8 Estadual 

ADTB – Telêmaco Borba – PR 5 Nacional 

Cianorte Futsal Feminino – Cianorte - PR 5 Internacional 

Londrina – Londrina - PR 2 Estadual 

São José Futsal Feminino – São José dos Campos - SP 3 Nacional 

Taboão/Magnus – Taboão da Serra - SP 1 Nacional 

Leoas da Serra – Lages – SC 6 Internacional 

Barateiro Futsal – Brusque - SC 2 Estadual 

Female – Chapecó - SC 2 Estadual 

Fonte: autora. 

 

 Na terceira tabela encontramos a média, o desvio padrão, coeficiente de 
variação, valor mínimo, valor máximo e amplitude de cada um dos fatores 
motivacionais. 
 
Tabela 3 – Média, Desvio Padrão, Coeficiente de variação, Valor mínimo, Valor máximo e amplitude 

dos fatores motivacionais das participantes do estudo (n=34). 

 

Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de variação 

Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

Amplitude 

Status 7,24 1,65 22,82 0 10 10 
Condicionamento 

Físico 8,45 0,38 4,54 4 10 6 

Energia 7,80 0,60 7,76 0 10 10 

Contexto 6,99 1,15 16,45 0 10 10 

Técnica 9,24 0,56 6,07 3 10 7 

Afiliação 8,19 1,39 16,92 0 10 10 

Saúde 8,80 0,03 0,39 6 10 4 

Fonte: autora 

 
Os fatores que mais motivam as atletas, segundo as médias obtidas na tabela 

3, foram, pela ordem crescente: Técnica (9,24±0,56), Saúde (8,80±0,03), 
Condicionamento Físico (8,45±0,38), Afiliação (8,19±1,39), Energia (7,80±0,60), 
Status (7,24±1,65) e Contexto (6,99±1,15), que podem ser melhor visualizadas no 
gráfico do quadro 2. 

 
 

Quadro 2 – Gráfico das médias das dimensões 
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Fonte: a autora 

 
Podemos destacar a média superior do fator “técnica” e a inferioridade de 

fatores extrínsecos, como “status” e “contexto”. Esse resultado demostra a incidência 
de atletas orientadas para a tarefa, ou seja, aperfeiçoamento técnico e rendimento 
próprio, e o menor nível de atletas orientadas para o resultado, ou seja, comparação 
as demais atletas, status e ego elevados.  

Em uma pesquisa realizada em Uberlândia-MG com 26 praticantes de 
capoeira, foram obtidos os seguintes resultados: Saúde (9,31±1,4) Condicionamento 
Físico (9,22±1,49), Aperfeiçoamento técnico (9,19±1,65), Liberação de energia 
(8,06±2,37), Afiliação (7,62±2,62), Contexto (6,32±3,52) e Status (5,61±3,04). Os 
resultados obtidos são semelhantes a essa pesquisa, podendo destacar apenas a 
saúde com a média mais elevada, pois se trata de um esporte sem fins competitivos, 
e nessa pesquisa temos a técnica com média mais elevada, por se tratar de uma 
modalidade com finalidade competitiva (SILVA, 2018). 

Em uma outra pesquisa realizada em Florianópolis–SC em 2011 com 47 
acadêmicas e praticantes de diversas modalidades (basquetebol, futsal, voleibol e 
handebol) da Universidade Federal de Santa Catarina, foram encontradas as 
seguintes médias para as praticantes de futsal: Saúde (8,30±1,79), Condicionamento 
Físico (7,89±1,85), Liberação de energia (7,57±1,57), Afiliação (7,51±1,46), 
Aperfeiçoamento técnico (7,42±2,38), Status (5,57±2,83) e Contexto (5,20±2,43). As 
médias inferiores de status e contexto compactuam com os achados dessa 
pesquisa, porém aperfeiçoamento técnico foi a quinta pontuação mais elevada e 
nesse estudo ela se encontra como primeiro fator motivante, o que pode ser 
explicado pelo nível de competições disputados pelas atletas (MACCARI, 2011). 

O aperfeiçoamento técnico é o fator que mais motiva as atletas entrevistadas, 
segundo Medeiros (2012, p.35): “Quanto maior o nível de treinamento e competição, 
mais tende a ocorrer maior preocupação e busca pela melhora nos fundamentos 
técnicos da modalidade.”. Silva (2018, p.14) complementa, modalidades com 
finalidades competitivas tendem a aperfeiçoar a técnica. O que explica a média 
elevada dessa dimensão nos resultados obtidos. 

Em relação a segunda pergunta geral realizada (O que te motiva a praticar 
futsal?), as respostas mais obtidas foram de: busca por ser melhor a cada dia, o qual 
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se relaciona diretamente com o fator técnica da escala, e o amor pela modalidade, 
que se relaciona com fatores motivacionais intrínsecos, e pode ser explicação para a 
longa permanência das atletas dentro da modalidade. 

 
5. CONCLUSÃO 

Com os resultados obtidos pela escala e as perguntas complementais, é 
possível afirmar que atletas de futsal feminino de alto rendimento são motivadas 
principalmente para o rendimento, tendo a técnica, saúde e condicionamento físico 
como os principais fatores motivacionais. E são pouco motivadas apenas para o 
resultado, deixando o status como penúltimo fator motivacional. 

Com relação a psicologia do esporte podemos concluir que as atletas 
consideram de suma importância a mesma inserida na periodização de treinamentos 
e deve-se levar em consideração o trabalho do psicólogo integrado tanto no futsal 
feminino quanto em outros esportes. 

Podemos concluir que o trabalho atendeu aos objetivos propostos e foram 
obtidos dados relevantes para contribuição de futuras pesquisas e produções 
científicas.  
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OBESIDADE INFANTIL: O PAPEL DO PROFISSIONAL DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA NO CONTROLE E NA PREVENÇÃO DA 

DOENÇA 
 

Jéssica Silva Rosa dos Santos1 e Maria Kessany de Carvalho Silva2 
 
 

 
RESUMO 

 
A obesidade está sendo ao longo dos anos um dos assuntos mais comentados e se 
tornando um problema cada vez maior na saúde no mundo. Essa doença é uma 
condição do organismo em que existe uma elevada quantidade de gordura no corpo, 
assim afetando negativamente e trazendo complicações para a saúde das pessoas, 
como crianças, jovens e adultos. A obesidade infantil está crescendo cada vez mais 
em todo mundo. Pode ser decorrente de vários motivos: fatores genéticos da 
criança, problemas na relação de sua família, na escola, e psicológicos, o 
sedentarismo em que os dias atuais trazem com suas comodidades, a má 
alimentação, que além da obesidade pode acarretar outros problemas para a saúde. 
Para combater a obesidade pode se ter vários aliados: como o profissional de 
educação física, nutricionista, psicólogo, os próprios pais ou responsáveis e a escola 
onde a criança passa maior parte do seu dia, que por muitas vezes é local das suas 
principais refeições. Realizando um trabalho de controle e prevenção da obesidade 
com as crianças podem trazer vários benefícios e diminuir a possibilidade de demais 
comorbidades. A atividade física assegura também um grande papel na prevenção e 
controle da obesidade infantil. A modificação na alimentação das crianças através da 
diminuição da ingestão de alimentos com elevados teores calóricos traz inúmeros 
benefícios para a saúde do indivíduo, além de combater e prevenir o 
desenvolvimento da obesidade.  
Palavras-chave: obesidade infantil, educação física, controle, prevenção. 
 
 

ABSTRACT 
 
The obesity has been through the years one of the most commented topics and also 
a bigger and bigger problem in the world’s health. This disease is an organism’s 
condition where there is an elevated excess of fat in the body, thus affecting 
negatively and bringing complications for the people’s health, such as kids, teens and 
adults. The childish obesity is increasing more and more all over the world, it can be 
due to several reasons, as the child’s genetic factors, his family’s relationship 
problems, school problems, psychological problems, the sedentary lifestyle which the 
actual days bring with its convenience, bad meal habits which besides the obesity 
can result in other problems for the health. To fight against the obesity we can have 
several allies such as the physical education professional, nutritionist, psychologist, 
the parents and responsible for the kids and the school where the child spends the 
most part of his day, which many times it is his main meal place. Making a work of 
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control and obesity prevention with the kids may bring several benefits and decrease 
the possibility of other comorbidities. The physical activity also ensures a great part in 
the prevention and control of the childish obesity. The children’s meal changing 
through the ingestion decrease of elevated mcaloric content foods brings countless 
benefits to the person’s health, besides fighting and preventing the obesity 
development. 
 
Key-words: childish obesity, physical education, control, prevention. 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade no geral é causada pelo acúmulo de gordura no organismo 
(corpo), podendo atingir todas as faixas etárias desde as crianças até os idosos, e 
assim se tornando um grande problema dentro da saúde da população. 

Quando se trata de obesidade dentro da infância, nos traz uma dificuldade 
maior, pois as crianças são mais suscetíveis a desenvolver esta doença (obesidade 
infantil). É nesta fase que o indivíduo começa a criar seus hábitos através de sua 
educação. Então por este motivo é importante trazer para as crianças o estilo de 
vida saudável, assim evitara que no futuro possa desenvolver a obesidade e outras 
comorbidades. 

O presente trabalho aborda assuntos que possuem relevância com o 
presente tema da obesidade infantil, o qual relata como seu principal objetivo o de 
verificar o importante papel do profissional de educação física em relação ao 
controle e a prevenção da doença, a obesidade está cada vez mais presente nos 
dados que trazem a demonstração de como está o acelerado crescimento dos 
números entre o público infantil, também é demonstrado neste trabalho como é a 
forma da colaboração dos pais e responsáveis onde entra em pauta nesse assunto, 
o papel da escola que também tem sua importância, da parte em que diz respeito de 
como está à saúde psicológica da criança, a nutrição em que traz a relação de como 
é a alimentação da criança para que ela venha a ter o desenvolvimento da 
obesidade e também para que a criança não tenha uma disposição para 
desenvolver a doença, na atividade física entra a relação do trabalho do educador 
físico, esses fatores formam conjunto para que se possa realizar o combate e 
prevenção da obesidade infantil. 

 
 

2. METODOLOGIA 

Para a elaboração desse presente trabalho foi utilizada uma pesquisa 
bibliográfica, a pesquisa foi realizada com base no assunto da relação do 
profissional de educação física com a obesidade infantil, para demonstrar qual o 
papel desse profissional para o controle e também a prevenção da doença. Foi 
realizada buscas pela internet através do Google Acadêmico e Scielo, assim 
adquirindo uma base de dados para a construção deste estudo. Utilizando os 
seguintes descritores: obesidade infantil, educação física, controle, prevenção. 

Os critérios de inclusão foram: estudos publicados a partir de 2007 até o 
ano de 2017. A amostra selecionada para compor o estudo foi constituída de 14 
trabalhos que continham conteúdo que trouxeram embasamento para a construção 
deste artigo. Foram excluídos trabalhos que não continham informações completas 
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e que não contemplavam informações que agregassem ao artigo. 
 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 OBESIDADE 
 

Devido às mudanças na rotina da população, o aumento de peso está 
tomando uma maior proporção em relação às últimas décadas, essa doença está 
cada vez mais presente na vida de crianças, jovens e adultos. Tornando-se um 
problema na saúde pública em todo o mundo. 

A obesidade é avaliada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como 
uma doença epidemiológica que pode atingir um grande número de adultos, jovens 
e crianças em vários países que estão em desenvolvimento e em países que já são 
mais desenvolvidos. (COLLOCA; DUARTE) 

A obesidade é definida como o elevado acúmulo de gordura no corpo, 
podendo ser só em alguma região especifica ou também em todas as partes do 
organismo. O cenário em que a obesidade está inserida, tem se mostrado como um 
enorme desafio para saúde pública, devido ao alto e acelerado crescimento de 
forma que traz um sobressalto em relação à doença. (REIS; VASCONCELOS; 
BARROS, 2011) 

Para ajudar na prevenção de algumas complicações posteriores, a triagem 
da obesidade é de grande importância. A antecipada identificação da doença e a 
utilização correta de medidas que estudam os aspectos genéticos e biológicos do 
ser humano são pontos relevantes a serem utilizados.  

No Brasil a mudança da nutrição é indicada pelo conjunto de fatores como a 
obesidade, a desnutrição e doenças crônicas, que estão ligadas diretamente com a 
má alimentação que os indivíduos estão aderindo cada vez mais, assim colocando 
essas doenças em um quadro epidemiológico. (REIS; VASCONCELOS; BARROS, 
2011) 

O Brasil possui uma estimativa de que 46 milhões de indivíduos estão 
passando fome e que 6% da população está no nível de desnutrição, pode ser 
contraditório com a relação aos números da obesidade no país. A situação da 
obesidade no Brasil é de 40% da população em geral é de obesos, e cerca de 15% 
dessa população são crianças. Mas se continuar assim a situação irá se agravar e 
podendo chegar atingir 70 milhões de pessoas entre a população inteira do país. 
Esse número nos mostra o quanto é importante prevenir e controlar essa doença, 
não só apenas no Brasil. (FILGUEIRAS, 2009) 

O Brasil é considerado o país que possui o maior número de pessoas com 
sobrepeso e com obesidade em sua população em relação aos demais países, e 
uma grande quantidade é de crianças e adolescentes.  (FILGUEIRAS, 2009) 

As autoridades preocupadas com a proporção que a obesidade está 
tomando, estão procurando meios para promover programas de promoção a saúde 
com atividades físicas para a população, assim conseguindo um maior número de 
adeptos a prática de exercícios físicos, que buscam a prevenção e tratamento da 
obesidade, além de outras comorbidades.(REIS; VASCONCELOS; BARROS, 2011) 

O peso do corpo de uma pessoa é referente tanto a sua massa gorda 
(gordura) quanto a sua massa magra (músculo). Por isso pessoas que possuem 
elevada quantidade de massa magra (no caso de atletas) serão mais pesadas e 
mesmo assim não serão obesos, pois  a massa magra possui o peso maior do que a 
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massa gorda. Para indivíduos que apresentam em sua composição corporal mais 
tecidos adiposos (gordura) serão considerados obesos. (FILGUEIRAS, 2009) 

Essa doença está presente em famílias menos favorecidas e com uma renda 
menor, ocasionando algumas condições fisiológicas, sociais e psicológicas que 
possam vir a ser fatores para seu acometimento. Entre elas estão: alimentação com 
elevadas calorias, redução de áreas e tempo para o lazer, insegurança, ansiedade. 
A primeira causa da obesidade é o desequilíbrio entre a ingestão de alimentos e 
queima de calorias, que é quando o indivíduo consome mais do que gasta. Isso faz 
com que o acúmulo de gordura seja muito alto e acarrete uma pré-obesidade ou 
até uma obesidade de um grau mais elevado. (SANTOS; CARVALHO; JÚNIOR, 
2007) 

O consumo desenfreado de alimentos produzidos industrialmente que 
possuem em suas composições altos teores de gorduras saturadas, com elevada 
quantidade de corantes artificias e com grande quantidade de açúcar, juntamente 
com as doenças crônico-degenerativas que são aquelas doenças que acabam  
alterando o funcionamento normal das células, tecido ou dos órgãos (fatores que 
possuem associação ao aparecimento dessas doenças são: o acúmulo da gordura 
visceral, o excesso de gordura na região do tronco ou na região do abdômen e a 
quantidade da gordura total), esses fatores associados assumem um importante e 
indesejável papel no aumento do índice de obesidade nas pessoas e também de 
doenças relacionadas com esse problema. (HERNADES; VALENTINI, 2010) 

O fator genético não se tem como alterá-lo, mas são poucos os casos de 
obesidade relacionados somente com o fator genético. Na maioria das vezes é em 
função do comportamento do indivíduo, como o estilo de vida, a alimentação 
inadequada, a falta da prática de exercícios físicos, o sedentarismo e também os 
distúrbios hormonais que sofrem alterações em sua função e seu nível. Por tanto, 
todos esses fatores contribuem para que o indivíduo possa desenvolver a 
obesidade. 

Segundo Sande e Mahan (1991), citado por  Filgueiras (2009, pág. 5),” a 
obesidade pode ser classificada de acordo com sua origem, podendo assim 
ser: exógena ou endógena. A obesidade exógena é aquela causada pela 
ingestão calórica excessiva e a endógena é aquela causada por distúrbios 
hormonais e metabólicos.” 
Segundo Bjorntorp e Sjostrom (1971), citado por Filgueiras (2009, pág. 5), 
“classificam fisiologicamente a obesidade como hiperplásica e hipertrófica. 
Sendo a hiperplásica aquela caracterizada pelo aumento no número de 
células adiposas e hipertróficas pelo aumento no tamanho de células 
adiposas.” 

 
3.2. OBESIDADE INFANTIL 
 

As autoridades nacionais e internacionais estão cada vez mais se 
preocupando com o crescimento acelerado dos números em relação à obesidade 
infantil. (RECH; et al, 2007). No Brasil a obesidade infantil é maior de 30% entre as 
crianças de 5 a 9 anos e quase de 20% entre crianças de 10 anos e jovens de 19 
anos. (NETTO; et al 2010)   

De acordo com a Lei 8069/90 | Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente no Art.2º considera-se criança, para os 
efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade. Então, é importante cuidar da saúde e 
da qualidade de vida das crianças durante seu período na infância, para que no 
futuro não venham ter alguns problemas de saúde em sua vida adulta.  

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10619660/art-2-do-estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-lei-8069-90
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Entre esses problemas está a obesidade infantil, assim sendo considerada 
uma grande dificuldade dentro da saúde pública em todo o mundo. Este assunto 
está cada vez mais em pauta quando se diz respeito à saúde da população 
mundial, trazendo vários fatores que podem colaborar para o desenvolvimento 
dessa doença. 

As crianças são mais vulneráveis a este problema, pois estão tendo em sua 
educação a pratica da ingestão excessiva de alimentos com alto teor calórico e com 
reduzida prática de atividades físicas. A criança que já possui a tendência para o 
acúmulo de gordura em seu corpo e junto com os hábitos de falta da prática de 
atividade físicas certamente irá acabar se tornando obeso. (FILGUEIRAS, 2009) 

A obesidade infantil pode ser decorrente de vários motivos, como fatores 
genéticos da criança, problemas na família, na escola, distúrbios psicológicos, 
sedentarismo e má alimentação. Quando uma criança já possui um nível alto de 
gordura em seu corpo, ela pode ter mais chances de no futuro ser um adulto com 
sobrepeso ou obeso.  A prevenção dessa doença deve sempre estar em pauta, 
pelas partes do sistema de saúde público e privado, tendo em vista que a obesidade 
infantil trás inúmeras complexidades para a vida das crianças, assim também 
trazendo complicações para a sua vida adulta. (RECH; et al 2007). 

Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira para Estudos de Obesidade 
relata que a obesidade infantil durante os últimos vinte anos acabou triplicando 
seus casos em relação aos anos anteriores. Algumas doenças que antes eram 
identificadas em populações com idades mais avançadas (adultos e idosos), agora 
estão sendo diagnosticadas com mais frequência dentro das populações com 
idades cada vez menores (crianças, adolescentes e jovens). (HERNADES; 
VALENTINI, 2010) 

É possível assegurar que as crianças que possuem um nível baixo de 
atividades físicas/motoras em sua rotina podem acabar se tornando adultos 
sedentários e assim não conseguindo ter uma boa qualidade de vida. As 
informações que tem relação com os aspectos morfológicos (composição corporal 
e o crescimento), estágio maturacional e o desempenho motor indicam o nível de 
saúde das crianças e dos jovens. (HERNADES; VALENTINI, 2010) 

As crianças podem nascer com uma pré-disposição para a obesidade, sendo 
assim em sua genética. Também o fator psicológico pode abranger várias situações 
na vida da criança como por exemplo: se elas possuem algum problema dentro da 
casa, dificuldades na relação com seus pais, problemas na escola e assim sendo 
desenvolvido por alguma forma de bulling, por algum problema que possa acarretar 
uma ansiedade que traz consigo também a forma de compensação que pode ser 
descontada na alimentação, assim a criança começa a começar compulsivamente e 
consequentemente aumentando seu peso gradativamente até acabar 
desenvolvendo a obesidade. Pode ser também devido a alguma condição médica, 
como doenças hormonais ou uso de medicamentos à base de corticoides para 
tratamentos. 

Tem-se conhecimento de cerca de 600 genes e pares de porções 
cromossômicos quem possuem alguma relação com a obesidade, mas os fatores 
genéticos não são a direta causa para o desenvolvimento da obesidade em 
crianças. Os genes que possuem ligação direta para o aparecimento da obesidade 
infantil são os reguladores do metabolismo liptina-melanocortina, agindo como 
reguladores do apetite dos indivíduos, envolvendo os neurotransmissores e os 
hormônios. (MANTOVANI; et al 2008) 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

 

De acordo com o Manual de Psiquiatria Infantil, relata que quando uma 
criança está com seu peso total ultrapassando 15% de seu peso médio de acordo 
a sua idade pode ser considerada obesa. (VALENTE; BARROS) 

Para classificar se uma criança ou um adulto já está em um nível que pode 
ser considerado de obesidade existem formas de porcentagens que podem 
representar esse nível, como das mulheres se o nível de gordura iguala ou excede a 
30% e para os homens são de 25% de gordura, quando os níveis já estão acima dos 
recomendados, esse indivíduo pode estar com uma obesidade mais grave, que nas 
mulheres é de 40% e nos homens de 35% (SANTOS; CARVALHO; JÚNIOR, 2007). 
Quando a criança possui um nível alto de gordura em seu corpo ela tem grandes 
chances de se desenvolver num adulto gordo ou até mesmo com obesidade grave. 

Segundo Ribeiro, Susana (2008) “as crianças obesas têm um risco 
acrescido de diversas complicações da obesidade, as quais se podem 
classificar em: distúrbios psicossociais: distúrbios do crescimento, distúrbios 
respiratórios; distúrbios cardiovasculares, distúrbios ortopédicos; distúrbios 
metabólicos, complicações futuras”. 

 

 

3.3. FORMAS DE DIAGNOSTICAR A OBESIDADE 
 

Existem inúmeros meios para diagnosticar e classificar se a pessoa é obesa 
ou tem um nível de sobrepeso. As mais conhecidas são o índice de massa corporal 
(IMC), a bioimpedância elétrica e a de dobras cutânea do tríceps (DCT). As formas 
menos utilizadas são a diluição de isótopos, a absorção de fótons, o potássio-40, a 
pesagem hidrostática, absometria radiológica de dupla energia, interectância de 
raios infravermelhos, radiografia, ultrassonografia, ressonância magnética e a 
condutividade elétrica total. Para a escolha dos métodos que serão utilizados deve-
se ficar atento quanto ao sexo, idade, a maturidade sexual para ter a porcentagem 
ou os valores de referência e tipo da classificação da obesidade.  (HERNADES; 
VALENTINI, 2010) 

O Índice de Massa Corporal (IMC) é calculado pelo peso da pessoa dividido 
pela sua altura ao quadrado (PESO/ALTURA2). O IMC é a forma de cálculo mais 
simples que pode mostrar como está a composição do corpo de um indivíduo. Nas 
crianças e nos adolescentes o IMC é relacionado de acordo com a sua faixa etária. 
(HERNADES; VALENTINI, 2010) 

A OMS diz que se deve fazer o cálculo que indica o IMC da criança ou do 
adolescente e deve-se comparar o valor do resultado junto com a idade e o sexo 
que estão demostrados nas tabelas. Possuindo o ponto em que se encontram, deve-
se analisar em qual pontuação o indivíduo se encontra. (HERNADES; VALENTINI, 
2010) 

A Bioimpedância Elétrica (BIA), que é uma forma de avaliar a composição 
corporal dos indivíduos, tem se tornado cada vez mais utilizada, pois é um método 
que há possibilidade de trabalhar com aparelhos que não são invasivos para os 
indivíduos. São fáceis de manusear, portáteis e por isso podem ser transportados 
para mais lugares sem precisar fica somente em clinicas, consultórios médicos e 
academias. Possui uma boa qualidade e com alta velocidade de processar as 
informações e dar os resultados mais rapidamente. A técnica de bioimpedância 
elétrica para fazer a avaliação da composição corporal, tem como fundamentação no 
exemplo de um condutor cilíndrico, com o comprimento e a área transversal 
uniformes e homogêneas, assim se assimilando com o corpo humano. 
(EICKEMBERG; et. al, 2011) 
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 A Medida de Dobras Cutâneas é o indicador antropométrico que é com 
maior frequência de utilização, mas nesse método deve ter um cuidado para que se 
possa garantir uma qualidade maior na realização das medidas, a qual deve-se 
ajustar exatamente em um ponto anatômico onde será feito o procedimento, e 
também que, quem irá manusear o equipamento tenha um ótimo conhecimento 
sobre a técnica de medida que será utilizada e também do equipamento que é 
chamado de compasso ou pinça, e devem estar calibrados e corretos com sua 
especificidade de utilização. (GUEDES; RECHENCHOSK, 2008).  

É um método com grande aceitação entre a área dos pesquisadores, pois 
não apresenta diferenças exageradas em relação a outros equipamentos diferentes 
de medidas que são considerados como equipamentos padrões. (JANUÁRIO; et. al 
2008)  

A diluição de isótopos, a absorção de fótons, o potássio-40, a pesagem 
hidrostática, absometria radiológica de dupla energia, interectância de raios 
infravermelhos, radiografia, ultrassonografia, ressonância magnética e a 
condutividade elétrica total, são métodos que podem fazer a avaliação da 
composição corporal das pessoas com uma grande precisão de resultados, mas são 
pouco utilizados para fazer as avaliações, pois possuem um custo mais elevado, 
sendo assim, esses métodos podem ser mais encontrados em laboratórios. 
(RODRIGUES; SILVA; MONTEIRO; FARINATTI, 2001) 
 
 
3.4. FORMAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 
 

Afonso et al 2008, descreve algumas intervenções terapêuticas que podem 
ser realizadas na prevenção e controle da obesidade infantil, que são: atendimento 
ambulatorial individualizado, programas de educação em grupo, medicamentos e 
abordagens cirúrgicas.  

Já Carvalho et al 2011 apresenta alguns tipos de intervenções específicas 
para prevenção e controle. São elas: alimentação, atividade física, mudança 
comportamental no ambiente familiar e projetos comunitários. 

Segundo Pernambuco 2013, existem três fases para fazer a classificação, 
em relação há prevenção da obesidade referente ao grupo especifico, sendo 
classificadas como primordial, primária e secundária. Assim sendo, o primordial se 
enquadra como a relação de impedir que as crianças entrem para o grupo de risco;  
a fase primária tende a impedir que o grupo de risco  entre ao sobrepeso e a fase 
secundária tem por objetivo de não deixar que situações que levam a obesidade se 
agravem. 

O modelo de como é o estilo de vida em que a criança está inserida, os 
exemplos de seus pais, e os professores de educação física, podem trazer uma 
contribuição para o tratamento e a prevenção da obesidade infantil. A modificação 
de seus hábitos alimentares, procurando estimular as crianças a se interessarem por 
atividades físicas para que saiam do sedentarismo e comodismo, ao invés de 
ficarem só em atividades que não se movimentem o suficiente para terem uma rotina 
ativa de atividades físicas, assim trocando as brincadeiras e jogos que utilizam 
apenas os celulares, computadores e entre outros meios tecnológicos por atividades 
físicas, brincadeiras e jogos que usam os espaço ao ar livre trazendo uma forma em 
que as crianças podem se movimentar e também se divertir. As atitudes de mudar 
os hábitos das crianças para que elas tenham uma qualidade de vida melhor, 
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mostrando que a Educação Física possui uma grande importância para a prevenção 
dessa doença. (FILGUEIRAS, 2009) 

Na infância a aceitação na modificação dos hábitos alimentares são mais 
fáceis de se realizar, pois é nessa fase que esses hábitos são agregados em sua 
rotina. (PERNAMBUCO, 2013) 

Segundo Nunes, Votre e Santos 2012, o bacharel em Educação Física 
intervém nos campos da prevenção, promoção, proteção e reabilitação em saúde, 
no rendimento físico-esportivo, do lazer, entre outros. 

Para Santos, Carvalho e Júnior 2007, qualquer programa voltado para 
obesidade infantil deve-se incluir a atividade física adequadamente programada e 
supervisionada. 

     Silva 2014 propõe que a forma de intervenção do profissional de 
Educação Física frente à obesidade infantil é através da prescrição correta de 
exercício físico. A linha de ação é considerada a mais eficaz, porque vincula os 
benefícios de uma dieta bem elaborada ao gasto energético produzido pelo exercício 
físico.  

Quanto à escolha de exercícios físicos, o profissional deve considerar a 
condição física e tipo de obesidade da criança. Outro fator relevante é considerar 
uma atividade física que seja agradável, podendo ser de caráter individual como: 
corrida, natação, andar de bicicleta, entre outros. Ou de caráter coletivo, como: os 
esportes coletivos (futsal, voleibol, futebol, handebol, etc.), aula de aeróbica, aula 
funcional. É fundamental preencher a rotina das crianças com variedades de 
exercícios físicos para minimizar sua rotina. (Silva, 2014)    

A prática da atividade física tem um papel importante para o combate da 
obesidade infantil, pois as crianças que realizam a prática de algum esporte, 
atividades recreativas ou de lazer, podem ter certa facilidade para continuarem 
praticando as atividades quando chegarem à sua fase adulta. Os exercícios 
aeróbicos possuem maior queima da gordura, durante a realização dos exercícios e 
também após a prática. (MASO, 2014) 

 A atividade física trás vários benefícios para que as crianças tenham 
durante seu desenvolvimento uma vida mais saudável, ajuda para a queima de 
gordura de seu organismo e assim diminuindo o excesso do seu peso. E também 
previne doenças cardiovasculares, distúrbios metabólicos, melhora na qualidade do 
sono das crianças, melhora no controle do estresse e com isso aumenta a 
autoestima e bem-estar das crianças e trazendo melhor desenvolvimento intelectual 
para elas. (SILVA; BEZERRA, 2017) 

Atividades recreativas que desenvolvam e trabalhem as habilidades motoras 
e as psicológicas das crianças podem trazer a promoção de um ambiente saudável e 
propicio para o desenvolvimento de um gosto pela prática de atividade física nas 
crianças, tornando prazeroso e uma rotina para a criança. Pois as mesmas são de 
grande importância para a prevenção da obesidade infantil de crianças que ainda 
estão desenvolvendo esses hábitos, também de adolescentes para que não se 
tornem no futuro sedentários e com influência para a obesidade. (MANTOVANI; et al 
2008) 

A modificação na alimentação junto com a prática de atividades físicas nas 
crianças e adolescentes tendem a trazer a diminuição do aumento de células 
adiposas em seu corpo, já em adultos essa capacidade de eliminação é reduzida. 
(HERNADES; VALENTINI, 2010) 
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4. CONCLUSÃO 

 
As mudanças causadas dentro da rotina das pessoas trazem fatores que 

levam a algumas complicações em sua saúde, entre elas a obesidade, a qual 
acomete crianças, jovens, adultos e idosos.  A obesidade é um problema com uma 
enorme proporção tanto no Brasil quanto em outros países, mas existem formas 
para controle e prevenção. 

A prévia identificação da obesidade infantil é de muita importância, pois 
ajudará a realizar o tratamento da doença, assim a criança terá reduzidas chances 
de passar para a sua fase da adolescência com a presença da doença em seu 
organismo. Existem diversos recursos para a identificação da mesma onde podem 
ser de extrema simplicidade até as formas com a mais alta tecnologia.  

De forma que com uma grande importância o papel dos educadores físicos, 
dos pais ou responsáveis, dos psicólogos, dos nutricionistas e da escola para que as 
crianças cresçam com mais consciência de uma alimentação saudável e a prática de 
exercícios possuem inúmeros benefícios para a sua saúde física e mental. 

É esperado que as informações encontradas nesse artigo possam contribuir 
com os profissionais de educação física envolvidos em programas de 
emagrecimento infantil a fim de garantir que sejam respeitados tipos e variedades de 
exercícios, mantendo uma rotina prazerosa e identificando os exercícios mais 
eficazes no combate da obesidade infantil. 
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RESUMO 
 
A depressão é uma das doenças com alta e crescente prevalência no mundo. É 
considerada uma doença que afeta aproximadamente 264 milhões de pessoas no 
mundo e aproximadamente onze milhões no Brasil. A prática regular de exercícios 
pode proporcionar benefícios como alívio dos sintomas, capaz ainda de prevenir e 
até mesmo reduzir a depressão. Outro benefício a ser considerado é a melhora das 
capacidades físicas. Diante deste quadro a questão que norteou esta pesquisa está 
relacionada a seguinte questão: Qual a influência da Atividade física e Exercício 
físico, frente ao tratamento da depressão? Através desta revisão bibliográfica 
mostramos que a promoção da redução dos sintomas de transtorno depressivo e a 
melhoria da qualidade de vida, associado ao bem-estar físico psicológico e social, 
tem na atividade e exercício físico como interface no tratamento da depressão. 
Assim, conclui-se que a prática regular, tanto de atividade como exercícios físicos, 
com acompanhamento de profissional habilitado tem grande influência na 
prevenção, controle e tratamento do transtorno depressivo.  
Palavras-chave: Depressão, atividade física, exercício físico, qualidade de vida. 
 

ABSTRACT 
Depression is one of the diseases with high and increasing prevalence in the world. It 
is considered a disease that affects approximately 264 million people worldwide and 
approximately eleven million in Brazil. Regular exercise can provide benefits such as 
symptom relief, capable of preventing and even reducing depression. Another benefit 
to be considered is the improvement in physical capabilities. Given this situation the 
question that guided this research was: What is the influence of Physical Activity and 
Exercise in the treatment of depression? Through this bibliographic review we show 
that the promotion of the reduction of the symptoms of depressive disorder and the 
improvement of the quality of life, associated with the physical, psychological and 
social well-being. It is concluded that the regular practice, both of physical activity 
and exercises, accompanied by a qualified professional has great influence in the 
prevention, control and treatment of depressive disorder. 
Key-words: Depression, physical activity, physical exercise, quality of life.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

A depressão é considerada uma doença que afeta aproximadamente onze 
milhões de pessoas no Brasil (IBGE, 2013) e 264 milhões no mundo (WHO, 2020). 
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Trata-se de um transtorno de humor que pode revelar alterações em torno da 
intensidade, frequência e duração, caracteriza-se pela falta de apatia, redução de 
energia, isolamento social, crises de choro, baixa autoestima, alterações nos 
padrões do sono, apetite, tendo também uma grande influência na diminuição 
cognitiva e cardiorrespiratória (HORTÊNCIO et al, 2015). 

 A depressão é uma das patologias com alta e crescente prevalência no 
mundo (BAHLS, 2002). É considerada a principal causa de incapacidade, podendo 
ser classificada como: leve, moderada ou grave. Alguns fatores que podem 
contribuir para o desenvolver desta doença, são diversos durante a vida, existindo 
ainda correlação entre a depressão e doenças preexistentes, conforme nos 
apresentou a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em 2018. 

 O quadro depressivo é desenvolvido por diversos fatores, bem como, pode 
causar agravamento de doenças preexistentes, interferir nas relações sociais, 
cuidados pessoais e na capacidade funcional (RAMOS et al, 2018). Temos ainda 
que a capacidade funcional, pode ser definida como a capacidade de realizar 
atividades básicas e necessárias no dia a dia, de forma autônoma e independente, 
também pode sofrer com a presença da doença (FERREIRA et al, 2012). 

 O prazer da pessoa com depressão associado a vida com autonomia 
funcional, pois a redução ou até mesmo a falta da atividade física (AF), pode 
interferir diretamente na aptidão do indivíduo, tornando-o dependente e inapto para a 
sua supervivência (ROEDER, 2003). Conceitualmente, temos a AF como sendo 
quaisquer movimentos realizados pelos músculos esqueléticos sendo capaz de 
gastar uma taxa mínima de energia, acima dos níveis de repouso. Já o exercício 
físico, por sua vez, deve ser de forma organizada com um planejamento, 
objetivando-o ter melhoras das capacidades físicas (SILVA et al, 2011). 

 A inatividade física poderia contribuir para tornar a pessoa mais suscetível a 
ficar doente, física e/ou mentalmente, pois o movimento é importante para o cérebro, 
uma vez que permite, através da prática regular de AF, um melhor funcionamento do 
Sistema nervoso (FERREIRA VORKAPIC et al, 2017). A prática regular de 
exercícios proporciona benefícios que podem causar alívio dos sintomas, capaz de 
prevenir e até mesmo reduzir a Depressão (STELLA et al, 2002). A prática regular 
de AF e exercícios de forma orientada, tem como objetivos promover benefícios 
anatômicos, fisiológicos, respiratórios e cardiovasculares, resultando na melhora das 
capacidades físicas, assim como, tendo benefícios específicos para pessoas com 
depressão. Este fator pode estar associado ao estado de bem-estar físico atrelado 
ao fator psicológico e social (ANIBAL et al, 2017). 

Quando nos deparamos com quadros depressivos em diferentes faixas 
etárias, não podemos deixar de pensar nas possíveis consequências para o 
agravamento de doenças preexistentes e diminuição das capacidades funcionais, 
visto a importância da prática regular de AF (SILVA et al, 2013). Diante do exposto 
até o momento, nos deparamos com a seguinte questão: Qual a influência da 
Atividade física e Exercício físico, frente ao tratamento da Depressão? Portanto, o 
objetivo do presente estudo foi analisar os benefícios dos diferentes tipos de 
atividades e exercícios físicos indicados para prevenção, tratamento e controle do 
transtorno depressivo. 

 
2. METODOLOGIA 
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Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, com a finalidade de 
analisar as variáveis AF e exercícios, frente a Depressão. As buscas foram 
realizadas nas bases de dados – Google Acadêmico, Scielo e periódicos da Capes 
no período de março a julho de 2020. Foram selecionados artigos escritos em 
português e inglês, utilizando os seguintes descritivos: Atividade física, exercício 
físico, depressão, com combinações e associações para a localização dos artigos. 
A exclusão dos artigos foi feita através das leituras dos títulos e resumos. Restando 
ao todo 30 trabalhos considerados para leitura na íntegra e utilização como 
referencial teórica para o presente estudo. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. ASPECTOS BIOLÓGICOS E TRATAMENTO CONVENCIONAL DO 
TRANSTORNO DEPRESSIVO 

 A depressão é um transtorno psíquico incapacitante, que ocorre com a 
diminuição dos neurotransmissores serotonina, noradrenalina e dopamina 
(RIBEIRO, 1998). Essas alterações neuroquímicas causadas pela diminuição da 
recaptação e produção destes que podem ser um fator que desencadeia o 
desenvolvimento desta doença (SANTOS, 2019). 

 Os fatores genéticos e ambientais podem ter grande influência no surgimento 
dos sintomas depressivos, sendo a herança genética um motivo que deixa o 
indivíduo propenso a desenvolver esta doença (MARGIS et al, 2003). Temos 
também o estresse, considerado um fator ambiental, e um aliado para o surgimento 
da depressão (MARGIS et al, 2003). 

 O tratamento convencional é realizado por um profissional especializado após 
um diagnóstico, onde a intervenção pode ser psicoterapêutica e psicofarmacológica, 
dependendo dos sintomas (STELLA et al, 2002). Os antidepressivos utilizados no 
tratamento para depressão demoram em torno de 15 a 45 dias para ter efeito, os 
triglicerídeos são os mais usados, onde resultam efeitos secundários, podendo ser 
alterado dependendo do grau (RIBEIRO, 1998). 

 
3.2. DEPRESSÃO EM DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS 

 

3.2.1. Depressão na Infância 

A depressão na infância pode ocorrer por vários fatores, podemos destacar 
alguns pontos como: uma significativa perda, frustração, separação ou divórcio e 
abuso sexual, com sintomas simultâneos, como a tristeza, agressividade, irritação, 
retraimento social (LEE FU I et al, 2000). No entanto, acreditava-se que o transtorno 
depressivo em crianças era inexistente, e com o passar dos anos, o reconhecimento 
dela na fase da infância foi reconhecida, com este reconhecimento, foi possível 
verificar que sua prevalência nesta faixa etária era cada vez mais frequente (BAHLS, 
2002). 

 Pode-se observar o desinteresse por parte das crianças com transtorno 
depressivo, pois atividades que eram realizadas com prazer, como as brincadeiras, 
se tornam entediantes (LEE FU I et al, 2000). As crianças pré-escolares 
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apresentaram diversos sintomas físicos como: dores de cabeça, insônia, tontura, 
fadiga. Um ponto interessante de se observar foi que as crianças não verbalizavam 
as suas emoções, dessa forma, algumas até mesmo apresentavam comportamentos 
autodestrutivos (BAHLS, 2002). 
 Já as crianças em período escolar conseguem se expressar e tendem a ter 
choro fácil, tristeza, anedonia, diminuição no desempenho escolar, problemas 
cognitivos (BAHLS, 2002). Contudo, o diagnóstico da depressão em crianças se 
torna mais limitado, pois, há uma dificuldade de descrever os seus sintomas 
(RIBEIRO et al, 2007). 
 

3.2.2. Depressão em Adolescentes 
 

A depressão na adolescência afeta os padrões do sono, há uma diminuição 
no desempenho escolar, apresenta-se com humor imprevisível, retraído, ideações 
suicidas (BAHLS et al, 2002). A fase inicial da adolescência é um período de 
transformação, na qual ocorre a puberdade, onde algumas mudanças biológicas e 
sociais acontecem. Com isso, observa-se certo afastamento dos pais que pode ser 
também considerado um fator para desenvolvimento da ansiedade e depressão 
(MONTEIRO et al, 2007). 
 O transtorno depressivo nessa fase apresenta-se vários fatores de risco que 
podem levar ao suicídio, como o uso de entorpecentes, ausência familiar, 
comorbidades, e até mesmo questões relacionadas a orientação sexual. A ideação 
suicida só aumenta de acordo com a idade, tendo alta prevalência no sexo 
masculino. (BAHLS et al, 2002). O suicídio é a segunda causa de morte no mundo 
em adolescentes de 15 a 29 anos (OPAS, 2018).  
 

3.2.3. Depressão no Idoso 
 

No processo do envelhecimento, acontecem várias mudanças, sendo elas 
biológicas, físico e mental, aumentando a chance de desenvolvimento de doenças 
(OPAS, 2018). É considerado idoso indivíduos com 60 anos ou mais. A população 
idosa tem aumentado progressivamente e o índice de envelhecimento deverá 
crescer aproximadamente 173% até 2060, conforme nos apresentou o Censo do 
Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE) em 2019. 
 A depressão em idosos é comum uma vez que durante o envelhecimento, a 
pessoa fica normalmente mais tempo sozinho, passa a ter menos aptidão para 
realizar suas atividades diárias, diminuindo assim, a sua qualidade de vida 
(PARADELA, 2011). O transtorno depressivo nos idosos, pode estar associado a 
vários fatores, podendo ser genético, doenças crônico-degenerativas, solidão, perda 
de um ente querido, entre outros (STELLA, et al, 2002). 

 

3.3. BENEFÍCIOS DA AF E EXERCÍCIOS NO TRANSTORNO DEPRESSIVO 

A atividade física regular promove benefícios que influenciam na qualidade de 
vida do indivíduo, onde causam estímulos e respostas positivas (ROEDER, 1999). 
Sendo eles físicos, fisiológicos, biológicos, psicossociais e cognitivos (ANIBAL et al, 
2017). Os efeitos causados pelo exercício regular reduzem os níveis de ansiedade e 
depressão, independente de idade e sexo (ROEDER, 2003). 

Dentre estes efeitos, a prática regular de exercícios proporciona uma melhora 
cardiorrespiratória, aptidão física, circulação sanguínea, concentração, podendo 
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destacar também, a melhora da autoestima, bem-estar e convívio (ANIBAL, 2017). A 
atuação da AF ocorre de maneira eficaz na prevenção e tratamento de várias 
doenças, inclusive a depressão (SILVA et al, 2011). 

O exercício físico causa efeitos capazes de reduzir os sintomas da depressão, 
aumentando o nível de serotonina e dopamina no cérebro, onde provoca sensações 
de relaxamento e bem-estar (ANIBAL, 2017). No entanto, diante de diversos 
benefícios provocados pela prática regular de exercício físico, é necessária uma 
ação multidisciplinar, onde o tratamento requer medicação psicotrópica, sob 
supervisão de um médico especialista (ROEDER, 2003).  

 

3.4. OS PRINCIPAIS EXERCÍCIOS RECOMENDADOS COMO ADJUVANTES NO 
TRATAMENTO E CONTROLE DO TRANSTORNO DEPRESSIVO 

 

O exercício físico regular é considerado uma opção não farmacológica para o 
tratamento e prevenção da depressão, na qual, não apresenta efeitos colaterais 
(STELLA et al, 2002). Promove efeitos antidepressivos, aumentando a liberação de 
neurotransmissores, diminuindo assim, os sintomas depressivos (MORAES et al, 
2007).   

Para a prática de AF promover benefícios para a saúde e qualidade de vida, 
recomenda-se que realize no mínimo 150 minutos de atividade de leve à moderada 
ou 75 minutos de AF rigorosa por semana (GUISELINI, 2006). Portanto, o exercício 
é indicado para a prevenção e tratamento de muitas doenças (BORGES et al, 2010). 
Os exercícios aeróbicos de intensidade moderada são bastante eficazes diante dos 
sintomas da depressão (MORAES et al, 2007). As atividades de cunho aeróbico 
aumentam os níveis dos receptores que geram benefícios através da AF, resultando 
em um equilíbrio psicológico (VALIM et al, 2013). Temos então, os exercícios 
aeróbicos recomendados como adjuvantes no tratamento e controle do transtorno 
depressivo. Conforme nos relatou Pulcinelli et al. (2010) deve-se iniciar com baixas 
intensidades, e atividades como a natação, ciclismo, caminhada. A hidroginástica 
também tem um efeito positivo no fator psicológico e nas capacidades motoras dos 
indivíduos com depressão (PAULA et al, 1998). 

 

 

4. COMENTÁRIOS FINAIS 

A percepção da atividade física como um benefício diante do quadro de 
depressão em diferentes faixas etárias é altamente importante, pois ajuda a 
combater os sintomas, reduz o risco de desenvolvimento de outras comorbidades 
associadas como a obesidade, assim reduzindo o risco de patologias decorrente da 
inatividade física associada ao transtorno depressivo. 

É valido ressaltar que o transtorno depressivo é uma doença que afeta 
milhões de pessoas no mundo de diferentes formas e por inúmeros fatores. O 
profissional de educação física atua área de orientação, prevenção e reabilitação do 
indivíduo, quando este profissional é associado ao tratamento clínico e 
acompanhamento psicológico, é possível relatar a melhora gradativa e eficiente em 
relação aos cuidados realizados de forma isolada.  
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 Portanto, ao considerar a atividade física e o exercício físico, pode-se concluir 
que se praticado de forma regular e com acompanhamento de profissional habilitado 
tem grande influência na prevenção, controle e tratamento do transtorno depressivo, 
assim como na capacidade funcional da pessoa. 
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INFLUÊNCIA DA MÚSICA NA PRÁTICA DE ATIVIDADE E 
EXERCÍCIO FÍSICO 

 
Luiz Gustavo Solek1 , Paulo Eduardo Redkva2 

 
 

RESUMO 
 

Ouvir música enquanto se pratica exercícios físicos pode ser uma alternativa 
interessante, auxiliando em vários aspectos como: motivação e redução da 
percepção de dor em atividades como: correr, caminhar, pedalar, praticar 
musculação, entre outras. O objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos 
provocados pela música na prática de atividade e exercícios físicos em diferentes 
populações. Participaram 44 voluntários (sendo 24 mulheres e 19 homens). Aplicou-
se um questionário de forma online através do serviço Google Forms. Dentre os 
principais achados podemos destacar que 75% dos participantes afirmam que 
escutam música durante a prática de exercícios físicos (57% entre as mulheres e 
43% entre os homens) e também que sentem que a música influencia no seu 
desempenho (95%). Para 66% dos participantes, escutar música gera motivação e 
melhora na performance. Com isso, podemos concluir que a música pode 
influenciar positivamente os praticantes de atividade e exercícios físicos. 

Palavras-chaves: Música; Atividade Física; Exercício Físico 
 

ABSTRACT 
 
Listening to music while practicing physical exercises can be an interesting 
alternative, helping in various aspects such as: motivation and reduction of pain 
perception in activities such as: running, walking, cycling, practicing weight training, 
among others. The aim of the present study was to investigate the effects caused by 
music in the practice of physical activity and exercise in different populations. 44 
volunteers participated (24 women and 19 men). An online questionnaire was applied 
using Google Forms. Among the main findings, we can highlight that 75% of the 
participants affirm that they listen to music during the practice of physical exercises 
(57% among women and 43% among men) and also that they feel that music 
influences their performance (95%). For 66% of the participants, listening to music 
generates motivation and improves performance. With that, we can conclude that 
music can positively influence the practitioners of activity and physical exercises. 
Key-words: Music; Physical activity; Physical exercise 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

A qualidade de vida (QV) e a saúde das pessoas, podem ser mantidas e até 
mesmo melhoradas pela prática regular de atividade física (AF) (SANTOS; 
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SIMÕES; 2011). Existe uma característica comum na execução das atividades 
realizadas em diferentes ambientes, como: salas de musculação, estúdios 
personalizados e até mesmo atividades ao ar livre, que são a utilização de 
diferentes estilos musicais durante a execução das ações motoras propostas nas 
atividades específicas (SANTOS, 2008).  

A música pode ser observada principalmente do ponto de vista relativo aos 
fatores motivacionais, que agregam ao praticante, bem estar. Isto se deve 
principalmente aos aspectos neuropsicológicos (DE SOUZA; SILVA, 2010). Dentre 
as abordagens envolvendo os diferentes estilos musicais, as áreas cerebrais 
terciárias (chamadas também de áreas límbicas) conhecidamente responsáveis 
entre outras áreas, pelo afeto, controle de impulsos, emoções e até mesmo da 
motivação, que associadas as ações motoras podem resultar em experiência 
positiva ao executante de AF e exercícios (DE SOUZA; SILVA, 2010). 

A música, quando não é agradável ao gosto da pessoa que está realizando a 
AF, poderia não ser satisfatória do ponto de vista motivacional, podendo até 
diminuir o desempenho físico do mesmo (SANTOS, 2008). Com isso, é de se 
acreditar no potencial efeito que pode ser atribuído aos diversos gêneros musicais e 
associá-los ao nível de influência na prática de AF e exercícios acarretando de certa 
forma na boa execução da atividade objeto da prática. 

Entre os mais diversos benefícios associados ao ato de escutar música na 
prática de exercícios repetitivos, não podemos deixar de destacar os associados a 
cargas elevadas, tanto refletido a partir da carga, quanto também ao volume da 
sessão.  Nestes dois casos, observou-se que o ato de escutar música estaria 
significativamente correlacionado a menor percepção de dor (SANTOS, 2008).  
Exercícios como a corrida, musculação, ciclismo, ou até mesmo uma simples 
caminhada, consistem em execução de movimentos mecânicos repetitivos como 
característica principal da atividade. Em aparelhos monótonos como uma esteira ou 
bicicleta ergométrica, se não houver uma distração como a música por exemplo, o 
indivíduo pode sentir que o exercício está com uma percepção maior de cansaço 
(GARCIA; ZANIN; 2012). Como visto, tais atividades ao serem realizadas com 
indicação de músicas adequadas ao dito: “gosto do praticante” poderiam resultar 
em menores percepções em relação a dor e cansaço (SANTOS, 2008). Outro 
aspecto interessante de se pensar, está ligado ao estilo musical uma vez que esta, 
sendo Santos (2008) associado ao que chamou de distração, o que 
consequentemente tornaria a AF mais prazerosa a prática do exercício. 

Em um estudo realizado por Felipe et al. (2016), com 48 homens voluntários 
(idade entre 40 e 60 anos). Uma das características para inclusão na amostra do 
referido estudo era a presença de doença arterial coronariana (DAC), porém sem a 
presença de doenças musculoesqueléticas. Após determinação da potência aeróbia 
máxima (em teste máximo em esteira), foram realizados os procedimentos de 
anamnese e ancoragem de memória sobre a escala de humor e coleta dos 
parâmetros antropométricos. Após estes procedimentos, os participantes realizaram 
o protocolo de Brunel Music Rating Inventory-2 (BMRI-2) proposto por Karageorghis 
et al. (2006), em que são selecionadas as músicas motivacionais com a aplicação 
do protocolo de entrevista. Eram apresentadas 30 músicas diferentes e com isso 
cada participante ouviu 1 minuto (cada uma das 30 músicas). Após estes 
procedimentos, as 10 mais bem pontuadas foram escolhidas. Na última sessão 
experimental foi realizado um teste prático em esteira ergométrica e foi introduzido 
exercícios aeróbicos (com e sem música). Os resultados desse estudo mostraram 
melhora nos estados de humor dos pacientes com DAC após a realização de 
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exercício com música. Os autores concluíram que a música ouvida durante a prática 
de exercício físico pode ser benéfica em relação a ansiedade de pacientes com 
DAC, sendo mais relevante ainda em pacientes que tiveram infarto no miocárdio. 
Os autores relataram que quando os pacientes puderam escolher as músicas para 
ouvir durante o experimento, a redução da ansiedade foi maior. 

Diante de todo o exposto até o momento, nossa hipótese nos direciona a crer 
que a música pode auxiliar na prática saudável de AF e exercícios em diferentes 
populações. Com isso, o objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos da 
música na prática de atividade e exercícios físicos em diferentes populações. 
 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo. Realizado com homens e mulheres, todos 
residentes na cidade de Telêmaco Borba no Estado do Paraná. A amostra do 
presente estudo foi composta por adultos com idade acima de 18 anos de idade. A 
amostra foi selecionada por conveniência não probabilística. O processo de 
recrutamento dos voluntários foi realizado por meio de divulgação de meios digitais 
de comunicação, como: WhatsApp® e Instagram®. Os participantes autorizaram a 
utilização dos dados coletados através da assinatura digital do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, antes de responder ao questionário “Música e 
Exercício Físico”. 

Ao todo, foram avaliados 44 adultos dos quais foram excluídos os menores 
de 18 anos, aqueles que não apresentaram o aceite ao Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) ou que responderam os questionários incorretamente e 
foram considerados como perda amostral. Sendo assim foram descartados 11 
participantes considerados como perda amostral, restando 33 para análise. 

Como instrumento de coleta, foi proposto um questionário composto por nove 
perguntas sendo a primeira, e quesito obrigatório para ter acesso as demais, o 
TCLE. Foi tomado como base para a construção do questionário o desenvolvido por 
Alves e Bellini (2017), que enfatizam as questões na preferência musical de cada 
pessoa e como ela se sente ao ouvir música durante a prática de exercícios 
resistidos. Uma adaptação se fez necessária tendo em vista o escopo, que no artigo 
original buscou uma única modalidade (exercício resistido) enquanto em nossa 
pesquisa, qualquer modalidade de exercício foi considerada. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Questão 1: Gênero. 

Os participantes que responderam incorretamente ou não estavam dentro 
dos requisitos exigidos foram automaticamente eliminados. Os resultados coletados 
na amostra serão apresentados a seguir. 
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Gráfico 1:  

 
Fonte: Organizado pelo autor 

Questão 2: Tempo de prática. 

Essa questão foi deixada aberta (descritiva) para os participantes 
responderem livremente. Dos 33 participantes selecionados, 20 são do gênero 
Feminino e 13 Masculino. 
Gráfico 2:  

 

  Fonte: Organizado pelo autor 

Questão 3: Fones de ouvido durante o treino. 

Os participantes tiveram 4 opções de respostas, sendo elas: Mais de 2 anos; 
Mais de 1 ano; Mais de 6 meses; Menos de 6 meses. Os participantes que 
responderam que praticam exercício físico num período menor que 6 meses, 
correspondendo a 23% do total, foram descartados dos resultados finais da 
amostra. Os demais indivíduos, como podemos visualizar no gráfico abaixo foram 
qualificados para a análise e discussão. 
 

39% 

61% 

Qual seu gênero?  

Masculino
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65% 
9% 

3% 
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A quanto tempo pratica esportes?  

Mais de 2 anos
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Mais de 6 meses

Menos de 6 meses
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Gráfico 3:  

 
Fonte: Organizado pelo autor 

Questão 4: Música durante a prática de exercícios físicos. 

Nesta questão os participantes poderiam escolher entre as respostas 
oferecidas: Sim; Não; Quase nunca; Quase sempre; que podemos chamar de 
(SNQQ). Pode-se observar que 52%dos participantes responderam que costumam 
utilizar fones de ouvido durante o treino; os demais relataram não possuir esse 
hábito. 

De acordo com Santana (2014), a utilização de aparelhos portáteis pode 
resultar numa melhor performance do aluno numa sala de musculação, pois assim 
pode ouvir suas músicas favoritas e no volume que desejar. O som ambiente da 
academia pode se tornar desagradável, porque não existe uma programação de 
estilos musicais determinada.   

Para Alves e Bellini (2017), os profissionais responsáveis pela sala de 
musculação devem se submeter a um certo cuidado na hora de escolher a playlist 
musical para tocar no som ambiente da academia, ampliando o repertório e 
selecionando gêneros variados com o objetivo de agradar ao gosto musical do 
máximo de alunos.  
 

Gráfico 4:  

 
Fonte: Organizado pelo autor 
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Questão 5: Música e performance. 

Nesta questão foi utilizada a sequência de respostas (SNQQ), onde 73% dos 
participantes afirmaram que costumam ouvir música durante a prática de exercícios 
físicos. Podemos assim comparar com os resultados de Silva e Gress (2012), que 
concluem que os participantes do estudo consideraram o auxílio da música 
importante e agradável durante a prática de exercícios físicos e o principal motivo 
para utilizá-la é para manterem-se motivados.  

Os autores Bertuol, Raimundo e Santos (2013), nos mostraram que a música 
influencia na AF e no Exercício Físico nos aspectos fisiológicos e psicológicos. A 
música aplicada no momento correto tende a proporcionar resultados positivos ao 
indivíduo, a partir do momento que é compreendido que o mesmo não depende 
somente dela para atingir seus limites. 
 
 
Gráfico 5:  

 
Fonte: Organizado pelo autor 

Nesta questão foi utilizada a sequência de respostas (SNQQ), porém as 
respostas foram “Sim” (94%) e “Quase sempre” (6%) apenas. Do total de pessoas 
(33) que foram selecionadas, 31 afirmaram que a música influencia no seu 
desempenho e 2 responderam que quase sempre a música influencia em seu 
desempenho durante a prática de exercício físico. Da mesma forma podemos notar 
nos resultados do estudo de Da Silva e Gress (2012) e Alves e Bellini (2017), onde 
observaram que a maior parte dos participantes dizem achar que a música 
influencia no seu desempenho.  

Analisando os resultados obtidos por Chagas e Dechechi (2011), onde foram 
avaliados seis indivíduos do sexo masculino em testes de esteira ergométrica, os 
pesquisadores notaram que houve indicação de diferença nos resultados da 
pesquisa na aplicação do teste de percepção de esforço progressivo de Conconi 
(1982) com e sem música, apesar de não apresentar uma diferença significativa.   
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Questão 6: Principal motivo para utilização da música. 

Nesta questão foram oferecidas as seguintes respostas: Distração; 
Motivação; Concentração; Relaxamento; Ritmo.  

A grande maioria dos participantes representados por 73% responderam que 
utilizam a música durante o exercício físico como forma de motivação, e 15% 
relataram que utilizam a música como forma de distração. Como podemos observar 
no gráfico 6: 
Gráfico 6:  

 
Fonte: Organizado pelo autor 

Segundo Pereira (2011), a AF pode se tornar mais prazerosa com a audição 
da música, pois ela inibe a percepção de esforço reduzindo assim a sensação de 
dor. Podemos então dizer que a música pode atuar como forma de distração para o 
indivíduo. 

Nas palavras de Laudiosa e Bernardinho (2011): 
 

“A música é utilizada durante a prática de exercícios ou atividades físicas 
como forma de motivação para a continuidade do mesmo, ou como forma 
de distração para o indivíduo de estímulos não prazerosos como dor, tensão 
psicóloga ou cansaço.” (LAUDIOSA; BERNARDINHO, 2011, p.1) 

Questão 7: Música da academia. 

Nesta questão foi novamente utilizada a sequência de respostas (SNQQ), 
com a adição da alternativa “Não frequento academia”. As respostas foram na 
maioria positivas, 40% dos participantes afirmaram sentirem-se satisfeitos com as 
músicas das academias que frequentam; 24% relataram que quase sempre se 
sentem satisfeitos. Como podemos visualizar no gráfico 7: 
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Gráfico 7:  

 

 
Fonte: Organizado pelo autor 

De acordo com Rodrigues e Coelho Filho (2012), a música influencia com 
seu ritmo (lento ou rápido) na intensidade do exercício (forte ou fraca), podendo 
então motivar ou desmotivar as pessoas. Assim, a música ambiente da academia 
pode agradar ao gosto do indivíduo X, mas não do indivíduo Y afetando no seu 
desempenho positiva ou negativamente. 
 

Questão 8: Estilos musicais 

Nessa questão os indivíduos ficaram livre para escolher quantas alternativas 
quisessem. Foi deixado um campo “outro” para que os participantes adicionassem 
algum gênero a mais que não estava nas opções.  

Dentre os estilos musicais os que se destacam são: Rock em primeiro lugar 
que representa 22% dos participantes e Eletrônica com 17% logo em seguida. Os 
demais estilos podemos observar no gráfico 8. 
 

Gráfico 8:  

 
          Fonte: Organizado pelo autor 
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Um estudo ministrado por Rabechini (2010), conclui que a música influencia 
positivamente em relação a percepção de esforço. “Nossos dados sugerem que a 
música eletrônica parece promover melhora na percepção psicobiológica de bem 
estar em praticantes de ciclismo indoor [...]” (RABECHINI; p. 22, 2010) 

Diversos estudos tem mostrado em seus resultados que os estilos musicais 
preferidos durante a prática de exercício físico foram a música Eletrônica e o Rock. 
Podemos notar nos estudos de Da Silva e Gress (2012) e Alves e Bellini (2017) 
resultados semelhantes com os nossos, onde observaram que a maior parte dos 
participantes dizem achar que a música influencia no seu desempenho. Houve 
também a análise de que os indivíduos de ambos os estudos tem como preferência 
a música eletrônica, e outra grande parte prefere o estilo musical rock. 

Outro estudo realizado por Moura et al. (2007), mostrou que uma das 
participantes que mais pontuou, relatou que a música Eletrônica gerou mais 
motivação durante o exercício do que os demais estilos. Em contrapartida com 
nossos resultados, nesse mesmo estudo o estilo que menos agradou foi o Rock. 
Uma das alunas alegou que ao praticar os exercícios propostos pelos autores do 
estudo, o Rock ofereceu o menor grau de motivação comparado aos outros estilos 
musicais. 
 

4. CONCLUSÃO 

De acordo com nossos resultados, podemos concluir que a música influencia 
positivamente durante a prática de exercício físico. Os participantes do estudo 
afirmaram sentir motivação e melhora na performance ao ouvir música durante o 
exercício físico. 

Fica a escolha de cada pessoa utilizar aparelhos para ouvir suas músicas 
favoritas (mp4, mp3, celular, entre outros) durante a prática de exercícios físicos, 
pois assim pode ter uma melhora em seu desempenho. 
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A UTILIZAÇÃO DE ESTERÓIDES ANABÓLICOS EM PRATICANTES 
DE MUSCULAÇÃO

 
 

Matheus Joly1 Paulo Eduardo Redkva2 

 
 

RESUMO 
 
A utilização de esteroides anabolizantes pode fazer com que muitos atletas e 
praticantes de musculação possam vir a alcançar resultados consideráveis 
associados ao treinamento de musculação. Porém, essa atitude sem o devido 
acompanhamento médico pode trazer efeitos colaterais catastróficos para a vida das 
pessoas que utilizam, como calvície, ginecomastia, bipolaridade, entre outros. O 
presente estudo tem como objetivo analisar os motivos que levam praticantes de 
musculação a utilizarem esteroides anabolizantes. Foram voluntários 15 homens e 5 
mulheres, com idade entre 18 a 50 anos, sendo praticantes de musculação, os mais 
experientes com mais de 4 anos de treino e o menos experiente menos de 1 ano de 
treino. Foi divulgado o questionário via WhatsApp e Instagram e desenvolvido 
através da plataforma Google Forms, sendo um questionário adaptado contendo 12 
questões. Os principais resultados nos mostraram que a utilização de recursos 
anabólicos fora em relação a hipertrofia muscular e a definição muscular. Embora 
muitos saibam dos riscos que o uso de anabolizantes possa trazer em suas vidas, 
continuam preferindo a utilização destes recursos para a conquista de corpos 
esteticamente satisfatórios. 
Palavras-chaves: Esteroides anabolizantes; musculação; saúde. 
 

 
ABSTRACT 

The use of anabolic steroids can cause many athletes and bodybuilders to achieve 
considerable results associated with weight training. However, this attitude without 
proper medical monitoring can bring catastrophic side effects to the lives of people 
who use it, such as baldness, gynecomastia, bipolarity, among others. The present 
study aims to analyze the reasons that lead bodybuilders to use anabolic steroids. 15 
men and 5 women, aged between 18 and 50 years, volunteered, being more 
experienced bodybuilders with more than 4 years of training and also with less than 1 
year of training. The questionnaire was released via whatsapp and instagram and 
developed through the google forms platform, with an adapted questionnaire 
containing 12 questions. The main results showed us that the use of anabolic 
resources was out of relation to muscle hypertrophy and muscle definition. Although 
many are aware of the risks that the use of anabolic steroids can bring in their lives, 
they still prefer the use of these resources to conquer aesthetically satisfying bodies. 
Keywords: anabolic steroids; weight training; health. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Existe uma percepção de um aumento de praticantes de musculação, que 

acompanham e muitas vezes até mesmo seguem cegamente o que dizem atletas, 
figuras públicas, entre outros influenciadores no tocante ao uso de esteroides 
anabólicos.  

Existe uma visão sobre a preocupação e a ambição das pessoas em 
conquistarem corpos perfeitos, o que poderia levar a uma busca errada de 
substâncias que teoricamente contribuiriam com tal objetivo. Muitas pessoas buscam 
utilizar Esteroides por diversos motivos, algumas optam por buscar uma melhora de 
rendimento esportivo e outros visam à estética, porem o que muitos fazem é o uso 
sem conhecimento, no qual a única fonte de referência é a internet (CHARAL, 2011). 

Devido à falta de orientação adequada quanto aos processos envolvidos na 
prática regular de exercício físico, com consequente resultado positivo sobre a 
percepção de imagem corporal, tendo em vista ainda a busca por meios ou métodos 
rápidos. Muitos praticantes recorrem para estratégias arriscadas, que na sua maioria 
das vezes, não se amparam em orientação médica, e assim terminam por buscar 
resultados nos esteroides anabolizantes. 

Muitos praticantes de musculação jovens almejam grandes resultados a curto 
prazo de tempo, oque os leva muitas vezes a optarem por utilizar esteroides. Porém 
sem o amparo de um médico especializado para prescrição, a utilização pode causar 
dados permanentes no organismo. Desse modo Esteroides Anabolizantes fazem 
parte das drogas que mais preocupa as autoridades médicas (MACHADO; RIBEIRO, 
2004). 

Desse modo uma pergunta surgiu: qual o motivo da utilização de Esteroides 
Anabolizantes para praticantes de musculação? 

Com a ambição de melhorar esteticamente seus corpos, muitas pessoas se 
arriscam utilizando Anabolizantes dentro das salas de musculação para buscar uma 
melhora da sua autoimagem, tais métodos podem gerar consequências maléficas a 
curto e em longo prazo, muitas vezes impossibilitando o indivíduo a ter novamente 
uma vida saudável. 

Com isso o objetivo do presente estudo foi identificar os fatores que 
possivelmente levam praticantes de musculação a utilizarem Esteroides 
Anabolizantes.  

 
2. METODOLOGIA  

 
O presente artigo foi realizado por meio de estudo descritivo, sendo a amostra 

composta por colaboradores homens e mulheres, com idade entre 18 a 50 anos, 
praticantes de musculação entre menos de 1 ano a mais de 4 anos, residentes em 
uma cidade dos Campos Gerais – PR. A amostra foi selecionada por conveniência 
não probabilística. Por meio de questionário estruturado com questões descritivas e 
múltipla escolha. 

Foram avaliados 20 colaboradores, todos maiores de idade, sendo 
autorizadas todas as respostas a serem divulgadas de forma anônima. As questões 
respondidas incorretamente ou deixadas em branco foram desconsideradas. 

Como forma de instrumento de coleta, foi elaborado questionário com 10 
(dez) perguntas, sendo adaptado do desenvolvido por URTADO (2014), que tem 
como finalidade analisar a prevalência e perfil de esteroides anabolizantes por 
praticantes de treinamento de força entre 14 e 24 anos, enquanto neste presente 
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estudo foi abordada uma faixa etária maior, visando analisar deferentes gerações 
praticantes de musculação. 

 
3. RESULTADOS  

 
Todos os participantes considerados válidos para a análise dos dados 

autorizaram a utilização para fins acadêmicos e científicos. 
 

Figura 1: Motivos para iniciar na musculação: 
 

 
Fonte: Autoridade própria. 

 
Entre os colaboradores 10 (50%) assinalaram a estética como fator principal 

para o inicio da prática de musculação, em seguida 7 (35%) iniciaram a prática para 
fins de hipertrofia muscular, no qual muitos não se contentam com seu físico tendo 
em vista o fato de se acharem “magros”, desse modo a procura da musculação para 
conquistarem tais ganhos de massa se torna uma opção. 

 A prática pela saúde muitas vezes por indicação médica, geralmente devida 
a algum caso de problemas posturais ou cardíacos ou ainda algum fortalecimento 
decorrente de um pós-cirúrgico. E por fim a procura da musculação para fins de 
emagrecimento, geralmente público com excesso de peso ou com idade mais 
avançada, de modo que involuntariamente se tornam mais sedentários, desse modo 
a estratégia mais viável se torna a musculação. 

 
Figura 2: Conhecimento sobre Esteroides Anabolizantes. 
 

 
Fonte: Autoridade própria. 
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Mediante aos dias que vivemos o tema “esteroide anabolizante” se tornou 

algo mais comum, comparado com tempos atrás, prova disso se mostra no presente 
gráfico, no qual 18 (90%) dos participante já ouviram falar a respeito, enquanto 2 
(10%) não conhecem ou não ouviram falar sobre tais substancias. 

 
Figura 3: Utilização de Esteroides 
 

 
Fonte: Autoridade própria. 

 
Cerca de 14 (70%) dos colaboradores já utilizaram anabolizantes, enquanto 

apenas 6 (30%) não fizeram o uso. 
 
 

Figura 4: Quantos anos utilizou anabolizantes 
 

 
Fonte: Autoridade própria. 

 
Pode se notar que muitos buscaram o uso ainda jovens, com idade entre 18 a 

25 anos (70%), enquanto 5 (25%) dos colaboradores utilizaram pela primeira vez 
entre 25 a 40 anos. 

 Fato preocupante visto que muitos são indivíduos saudáveis sem a 
necessidade da utilização de hormônios, e desse modo muitos acabam 
comprometendo seu Eixo hormonal natural, podendo levar até situação de utilização 
constante decorrente ao corpo ter parado de produzir de forma endógena. 
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Figura 5: Tempo de duração do ciclo 
 

 
Fonte: Autoridade própria. 

 
Nesta parte observamos o tempo de uso, no qual a maior parte realiza “ciclos” 

entre 4-6 semanas (35%) e mais de 24 semanas (35%), muitos preferem o uso em 
longo prazo, sendo em alguns casos perigosos, dependendo da dosagem a ser 
administrada. 

 
Figura 6: Quais substâncias a serem utilizadas 
 

 
Fonte: Autoridade própria. 

 
As substâncias mais utilizadas são as testosteronas (64%) variando sua 

formulação entre enantato de testosterona e durateston, em seguida vem deca 
durabolin (35%), stanozolol (28%), oxandrolona (21%), trembolona (14%), boldenona 
e hemogenim (7%), entre outras não especificadas. 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

entre 4 a 6 semanas entre 7 a 12 semananas

entre 13 a 24 semanas mais de 24 semanas

0

1

2

3

4

5

6

deca (nandrolona) durateston testosterona

stanozolol oxandrolona trembolona

hemogenin e boldenona



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

Figura 7: orientação do uso 
 

 
Fonte: Autoridade própria. 

 
Muitos recebem amparos de treinadores, conhecidos por prepararem atletas 

para competições (42%) em seguida os meios menos confiaveis, sendo internet 
(28%) e amigos (28%). O que preocupa é o fato da utilização por acompanhamento 
médico não estar presente, ou seja, todos fizeram o uso sem acompanhamento 
necessário, a fim de evitar qualquer tipo de colateral. 

 
 

Figura 8: Motivo da utilização de esteroides 
 

 
Fonte: Autoridade própria. 

 
Os fatores de maior notoriedade em relação a induzir as pessoas a utilizarem 

Esteroides Anabolizantes é em relação a hipertrofia muscular (69%), definição (23%) 
e emagrecimento (7%).  

Mediante as respostas analisadas, todas foram em relação a estética 
corporal, enquanto nenhuma foi por uso medicinal, a fim de reparar ou 
complementar alguma função do organismo, como baixa produção de testosterona. 
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Figura 9:  Colaterais desenvolvidos com o uso de esteroides 
 

 
Fonte: Autoridade própria. 

 
Fato alarmante em que quase todos os colaboradores que responderam o 

questionário tiveram algum colateral (73%), sendo, apenas 3 (27%), aqueles que 
não desenvolveram determinados problemas. Sendo mais comum queda de cabelo 
e acne. 

 
4. DISCUSSÃO 

 
O presente estudo levantou dados nos quais passam a realidade por trás da 

utilização de esteroides anabolizantes, levando em consideração os motivos e os 
efeitos colaterais adquiridos com o uso indiscriminado em praticantes de musculação 
em uma cidade dos Campos Gerais – PR. 

Entre os praticantes de musculação, o maior interesse por esteroides vem do 
publico masculino, em que no estudo foram presentes 15 homens, dados 
semelhantes ao estudo de TRINDADE et.al (2012) em que 81% dos entrevistados 
foram do público masculino, e em outros artigos os mesmos dados foram 
verificados, o que nos passa a visão de que o público masculino tem maior interesse 
a respeito do uso de esteroides, sendo assim o maior grupo a utilizar. 

Com relação aos dados adquiridos em relação ao motivo para a utilização de 
esteroides, foi pelo fator estético, muitos buscam com o uso, uma melhora na 
hipertrofia e definição muscular, CUNHA et.al (2017) , ressaltam em seu estudo o 
fato da insatisfação com o corpo faz com que muitos dos usuários busquem o uso 
abusivo de esteroides para conquistarem um corpo satisfatório. 

Embora tenham conhecimento dos riscos causados a saúde decorrente da 
utilização, muitos preferem a satisfação corporal do que se preocuparem com os 
problemas a longo prazo, desse modo a prescrição de anabolizantes por 
profissionais incapacitados se torna a principal fonte de incentivo para o uso, sendo 
42% dos dados analisados, o uso foi prescrito por treinadores, CUNHA  et.al (2017), 
descreve a utilização de esteroides em doses terapêuticas prescritas sob supervisão 
médica, os colaterais serão controláveis, deste modo nocivos à saúde do usuário, 
porém em doses abusivas os colaterais desenvolvidos serão mais agressivos e 
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muitas vezes desenvolvem danos irreversíveis saúde, comprometendo assim a vida 
do usuário. 

 
5. CONCLUSÃO 

 
É de conhecimento empírico e popular que a utilização de Esteroides 

Anabolizantes pode vir a acarretar diversos problemas para a saúde, desde acnes e 
calvície, até infertilidade e problemas psicológicos. Desse modo cabe a 
conscientização para os praticantes de musculação que visam conquistar um corpo 
esteticamente perfeito, sendo como objetivo hipertrofia ou emagrecimento, que a 
utilização de tais substâncias sem o acompanhamento de um profissional capacitado 
pode vir a custar caro. Desse modo leva-se em consideração de que se vale a pena 
correr tantos riscos para ter o físico tão almejado. 
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CORRIDA DE RUA E OS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE 
 

Nathanael dos Santos Carneiro¹ Marcelo Rugiski² 
 
 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo relatar alguns dos inúmeros benefícios que a 
corrida de rua proporciona para a saúde e uma melhor qualidade de vida. Através de 
uma Pesquisa Biográfica buscou-se elencar os benefícios da prática dessa 
atividade. A corrida de rua é uma das atividades físicas mais praticadas no mundo e 
tem uma grande influência para a melhoria na saúde do corpo e qualidade de vida e 
também ajuda no combate de algumas doenças, além de ser uma boa aliada para 
aquelas pessoas que necessitam fazer uma atividade física, mas não gostam ou não 
tem condição de pagar uma academia. Para sua prática o indivíduo só dependera de 
tempo e um bom par tênis. A corrida poderá ser praticada em qualquer lugar, sejam 
em parques, ruas, campos ou pistas, por qualquer pessoa. 
 Palavras-chave: corrida de rua; saúde; qualidade de vida. 
 

ABSTRACT 
 
The present work aims to report some of the numerous benefits that street running 
provides for health and a better quality of life. Through a Biographical Research, we 
sought to list the benefits of the practice of this activity. This research aims to relate 
some countless of benefits that street racing proposes for health and a better quality 
of life. The street racing is one of the most physical activities practiced around the 
world, has a big influence to turn better a better body, quality of life, and helps to 
combat some diseases. besides to be a good union to people that need to practice 
some physical activity but don’t like or even don’t have conditions to pay gym, to 
practice, this person only need time and a good sneakers. the race can be practice 
anywhere, in a park, streets, fields or tracks. 
Key-words: street racing; health; quality of life. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Devido às consequências da vida moderna com a evolução e o avanço das 
tecnologias o homem passa mais tempo sentado no conforto e sofre com a falta de 
mobilidade articular e com a atrofia muscular. Com a correria do dia a dia e falta de 
tempo o homem deixa de cuidar de sua saúde, tornando-se sedentário. Esses são 
alguns dos fatores que geram estresse, e colocam a saúde em risco, aumentando o 
número de pessoas com alto índice de obesidade, doenças cardíacas, diabetes 
entre outras.  

A inatividade física provoca alterações nos sistemas do corpo e acaba 
diminuindo a mobilidade física do ser humano. Mas apesar dos dias agitados muitas 
pessoas estão buscando a prática de atividade física. Percebem-se pessoas cada 
vez mais se dedicando à prática de atividade física, incluindo a corrida de rua, que 
tem adquirido mais adeptos a cada dia e esse aumento se dá por diversos motivos. 
Sejam eles, saúde, recomendação médica, apenas treinar para alguma prova, 
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estética, integração social e ainda combate ao estresse e à depressão (SALGADO, 
2006).  

Neste presente estudo veremos como a corrida de rua praticada de forma 
regular poderá auxiliar no combate de muitas doenças, além de poder proporcionar 
uma melhor qualidade de vida.  

A cada dia surge uma nova evidencia e estudo científico comprovando que a 
atividade física causa um enorme efeito de bem-estar e auxilia no combate de 
doenças. Cogo (2009), afirma que entre as diversas possibilidades, a corrida de rua 
é uma excelente opção, pois além da praticidade, basta um bom par de tênis e 
vontade para praticá-la e sua realização possibilita a possibilidade de obter 
resultados em um curto período de tempo. Os praticantes da corrida podem ter 
inúmeros e diversos motivos que aos levam a busca por essa prática que se torna 
muito prazerosa.  

 O objetivo do presente estudo foi abordar os benefícios da corrida de 
rua e as vantagens que a corrida proporciona para seus praticantes nos âmbitos: 
físico, fisiológico, social e psicológico. Este trabalho visa reunir informações que 
servirão de base para construção da proposta a partir do tema apresentado. 

 
2. METODOLOGIA 

O presente estudo caracteriza-se como exploratória devido ao objetivo de  
buscar familiaridade com o problema e assim poder relatar os benefícios que a 
corrida proporciona para a saúde de seus praticantes. O procedimento técnico 
utilizado foi a Pesquisa Bibliográfica (GIL, 1991). Durante o processo da pesquisa 
bibliográfica, foram feitos anotações e fichamentos sobre os conteúdos mais 
importantes, e que foram usados como fundamentação teórica no complemento do 
trabalho. Para melhor entender sobre o mundo da corrida de rua e o fenômeno que 
a cada ano está se torna ainda mais popular, ganhando inúmeros adeptos dessa 
que é uma prática de atividade física ou esportiva apaixonante, depois que o 
indivíduo prova dos benefícios por ela proporcionada não quer mais parar, a corrida 
vira um vício bom desde que sua prática seja adequada e com os devidos cuidados. 
 
3. A CORRIDA DE RUA 

   
  O movimento do corpo é um dos primeiros campos funcionais a se 
desenvolver no corpo humano, e, à medida que crescemos e adquirimos a 
maturação e habilidades locomotoras já não queremos apenas andar, mas também 
a correr. A medida em que a criança dá os seus primeiros passos e vai aprimorando 
essa habilidade motora ela já começa a acelerar a passada da caminhada e até a 
correr. Para Fernandes (2003, Apud Juste, 2017), por ser uma habilidade natural do 
ser humano, o ato de correr se desenvolve nos primeiros anos de vida se tornando a 
maneira mais rápida de se locomover.  
  Correr, é a atividade que se tornou a modalidade esportiva mais popular da 
sociedade no mundo todo, é uma das habilidades ou atividades que vêm desde dos 
primórdios da vida, mais especificamente na pré-história, quando os homens 
primitivos utilizavam da caça para sobreviver, precisavam correr atrás de suas 
presas, fugir dos predadores ou dos inimigos e inclusive como meio de se 
locomover. Mas atualmente, vivenciamos a corrida como uma atividade física, 
exercício físico, esporte de alto rendimento e competição. Uma excelente atividade 
que com o passar dos tempos ganhou milhões de adeptos por todos os lugares do 
mundo onde há seres humanos. 
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  Segundo alguns historiadores, as corridas de rua em si, tiveram seus 
primeiros relatos de surgimento na Inglaterra no século XVIII onde se tornaram 
bastante populares, posteriormente, a modalidade expandiu para o resto da Europa 
e Estados Unidos. Já no fim do século XIX a corrida de rua ganhou um grande 
impulso devido ao grande sucesso da primeira Maratona Olímpica e se 
popularizando principalmente nos Estados Unidos. Segundo Dallari (2009), a mais 
famosa das corridas, a Maratona, surgiu através de uma lenda em 490 a.C. A lenda 
grega sobre um soldado ateniense Fidipedes, ele era mensageiro do exército de 
Atenas, e teria corrido 42 mil metros entre o campo de batalha de maratona até 
Atenas, para anunciar a vitória de Atenas contra os persas.  
  Atualmente, a corrida de rua é classificada pela Federação Internacional de 
Atletismo (IAAF) como prova de pedestrianismo. Com distâncias oficiais que vão de 
5 km a 100 km, e podem ser disputados em circuitos de rua, parques, estradas, 
montanhas e ainda com obstáculos chamada de cross country. Bastante popular as 
corridas de rua são praticadas em sua maioria por atletas amadores que buscam 
principalmente uma melhor qualidade de vida. A corrida de rua pode ser praticada 
por qualquer pessoa, desde que tenha seu devido cuidado e respeitando seus 
limites físicos (SALGADO; CHACON-MIKAHIL, 2006). 
  No Brasil, a popularização da corrida de rua se deu através da corrida de São 
Silvestre, idealizada e criada pelo então jornalista Cásper Libero, diretor do jornal A 
Gazeta, prova esta que é disputada em todo dia 31 de dezembro na cidade de São 
Paulo, onde se reúne milhares de atletas profissionais e amadores. Segundo Dallari 
(2009) as primeiras corridas de rua tiveram seu início no século XX, sendo que a 
mais famosa, a Corrida de São Silvestre realizada na cidade São Paulo, teve sua 
primeira edição em 1925. 
 
3.1. DISTANCIAS DAS CORRIDAS DE RUA 
   
  A corrida de rua pode fazer parte da vida de qualquer pessoa, mas é preciso 
ter cuidado e colocar um esforço compatível com a capacidade física de cada 
indivíduo. Para quem quer ter a corrida de rua como prática de atividade física uma 
importante dica é ter um calçado confortável e roupa adequada para a prática 
esportiva, começar alternando entre caminhada, trotes e corrida leve, ter uma 
alimentação saudável e sempre se hidratar antes, durante e pós-atividade. 
 Salgado et al., (2006) justificam que essa grande procura pela corrida é devido à 
modalidade não necessita de um grande investimento.  
  Os corredores de rua são diferenciados em corredores amadores e 
profissionais. É possível observar algumas diferenças entre eles sendo que de 
acordo com Massarela (2008), existem pessoas que vivem exclusivamente em 
função da corrida de rua que são considerados atletas profissionais, porém um 
número elevado de praticantes de corrida de rua é representado por corredores 
amadores, que normalmente trabalham o dia todo em outra ocupação, estudam, 
possuem diversas obrigações e ainda encontram disposição para treinar 
diariamente, estes adoram o ambiente das provas, da emoção, prazer e alegria 
proporcionada pela competição Buscando na corrida além de saúde física um bem 
estar mental. 
  As distâncias das corridas de rua são variadas. A maratona 42,193 
quilômetros que é o carro-chefe das corridas é o sonho de todos os corredores que 
a almejam alcançarem essa marca. Mas existem várias corridas com vários tipos de 
quilometragem. As corridas de rua tem se popularizado bastante principalmente nos 
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últimos anos e são frequentadas por todos os tipos de pessoas, há provas de corrida 
de rua em diversas distâncias. 
  A corrida de rua pode ser dividida em vários quilômetros e para quem começa 
a correr os 5 quilômetros parece um caminho muito longo e encarada como um 
desafio pessoal a ser cumprida. Mas após isso muitos vão mais além se desafiando 
cada vez mais ao perceber que 5 quilômetros não é um caminho tão longo. E logo 
que essa marca começa a ser superada em 8, 10 quilômetros por praticantes mais 
aptos. Muitos ainda vão mais além superando os 15, 16 quilômetros e a meia 
maratona (21 km). Essas marcas são chamadas de corridas de média e longa 
distância. A determinação das pessoas de mudar para provas como essas 
geralmente ocorrem por muitos fatores, mas um deles é o momento em que o corpo 
pede mais endorfina que é o hormônio do prazer e bem-estar, hormônio responsável 
por aquela sensação boa que temos após a prática de exercícios físicos. 

 

4. ATIVIDADE FÍSICA, EXERCÍCIO FÍSICO E SAÚDE 
 

  Atualmente, atividade física é considerada como todo e qualquer movimento, 
produzido pelo corpo que resulta em gasto energético além do gasto em repouso. É 
tudo o que realizamos no dia a dia quando não estamos descansando, tendo 
componentes em ordem cultural e comportamental. Temos como exemplo as 
atividades cotidianas como se deslocar de um ponto a outro, limpar a casa, lavar a 
louça, passear com o cachorro, descer ou subir escada pode ser considerada uma 
atividade física. A atividade física inclui exercícios físicos e esportes, deslocamentos, 
atividades laborais, afazeres, domésticos e outras atividades desenvolvida no lazer 
(NAHAS, 2001). Mas voltando ao início dos primórdios da vida humana na terra, 
especificamente na pré-história o homem dependia de sua força, velocidade e 
resistência para sobreviver. Suas constantes migrações a procura de moradia fazia 
com que realizasse longas caminhadas ao longo das quais lutava e corria para 
sobreviver, sendo assim a atividade física é primordial ao ser humano. 
  Segundo Pitanga (2002), na antiga Grécia, a atividade física era desenvolvida 
na forma de ginástica que significava “a arte do corpo nu”. Estas atividades eram 
desenvolvidas como treinamento para guerra, ou para treinamento de gladiadores. 
Mas o conceito de atividade física vai mais além do que imaginamos, e os benefícios 
são muitos e melhora todos os sistemas do corpo humano. 

  O exercício físico se diferencia da atividade física por diversos fatores. O 
exercício físico é uma sequência planejada de movimentos, que são executados de 
maneira que possuem um objetivo específico. É um exercício repetitivo e deve ser 
realizado sempre com acompanhamento de um profissional, pois só ele poderá 
determinar a intensidade, as cargas, a duração e o objetivo de acordo com o perfil 
de cada indivíduo. O exercício é utilizado para equilibrar ou aumentar a massa 
muscular, reduzir o peso corporal, melhorar o condicionamento físico e prevenir ou 
combater doenças. Os esportes como voleibol, natação, futebol, basquete, atletismo, 
dança, ginástica, etc. entram nesta classificação como exercício físico. 

  De acordo com Nahas (2001), o exercício físico é realizado a partir de um 
programa em que o objetivo principal é conseguir que as pessoas que praticam 
alcancem seu equilíbrio fisiológico e uma melhor qualidade de vida. Tanto o a 
atividade física quanto o exercício físico proporcionam e buscam a manutenção da 
saúde.  
  Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) saúde é “um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e 
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enfermidades”. Direito social, inerente à condição de cidadania, que deve ser 
assegurado sem distinção de raça, de religião, ideologia política ou condição 
socioeconômica, a saúde é assim apresentada como um valor coletivo, um bem de 
todos. Em uma publicação de 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
reforça esse conceito, apontando quatro condições mínimas para que um Estado 
assegure o direito à saúde ao seu povo: disponibilidade financeira, acessibilidade, 
aceitabilidade e qualidade do serviço de saúde pública do país. 
  Para Scliar (2007) o conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, 
política e cultural. Ou seja: saúde não representa a mesma coisa para todas as 
pessoas. Dependerá da época, do lugar, da classe social. Dependerá de valores 
individuais, dependerá de concepções científicas, religiosas, filosóficas. 
 
5. BENEFÍCIOS DA CORRIDA DE RUA 
 

    A corrida de rua é um exercício aeróbico que causa muitas melhorias e 
benefícios para a saúde. A prática da corrida tornou-se fundamental para a 
manutenção da saúde física, mental e emocional. Segundo Fonseca (2012), a 
corrida pode ser praticada por qualquer pessoa, seja por jovens, adultos e idosos, 
contribuindo para a prevenção de alteração do humor, a atenuação da depressão, 
da ansiedade, bem como no autoconceito e na autoimagem de modo positivo.  
 Para Salgado (2006) de início, a busca pela prática da corrida de rua se dá por 
diversos motivos, que envolvem desde a promoção a saúde, a estética, a 
integração social, a fuga do estresse da vida moderna, o combate a males 
psíquicos como a depressão e a busca por atividades prazerosas ou competitivas. 
  Muitas pessoas aderem à corrida de rua mesmo sem saber dos inúmeros 
benefícios que ela proporciona para a saúde do nosso organismo. Efeitos positivos 
podem ser sentidos após a terceira ou quarta semana de prática da corrida, seja ela 
de longa duração ou pouca, de baixa intensidade ou alta. E com o passar do tempo, 
o condicionamento aumenta cada vez mais.  
 Salgado e Chacon-Mikahil (2006) afirmam que o aumento no número de 
indivíduos adeptos às corridas de rua se deve a algumas particularidades, como ser 
acessível a todo tipo de público, ser uma prática de lazer, e ter com o objetivo mais 
por caráter participativo do que competitivo. Já Albuquerque et al., (2018) acreditam 
que, o aumento do número de provas de corrida de rua pode estar relacionado com 
o interesse da população pelos benefícios proporcionados pela prática regular da 
corrida, que reflete sobre a esfera física, a psicológica e estão particularmente 
conectados aos aspectos sociais da população.  

Os benefícios não são apenas físicos, correr transforma o corpo, a saúde do 
nosso organismo, melhora a autoestima e até o ambiente de convivência com outras 
pessoas. Vários estudos relatam que a corrida como atividade física pode combater 
e ajudar a prevenir a obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardíacas, pressão alta, 
derrame, alguns tipos de câncer e uma certa quantidade de outras condições que 
são desagradáveis para a saúde. Além disso, cientistas e estudiosos relatam que 
correr também melhora muito a qualidade de vida mental e emocional. Reduz o risco 
de morte prolongando a vida por mais tempo. 
  Para Salgado (2006), a busca pela prática da corrida de rua envolve vários 
motivos, que vão desde a promoção da saúde, estética, integração social, fuga do 
estresse da vida moderna, o combate a males psíquicos como a depressão e a 
busca por atividades prazerosas ou competitivas. Correr está entre os melhores 
exercícios e atividades físicas que mais proporciona benefícios para o ser humano, 
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além de ser uma das atividades mais praticadas no mundo e que qualquer pessoa 
pode praticá-la seja ela criança, adulto ou idoso. 
 
5.1. REDUZ A PRESSÃO ARTERIAL/ HIPERTENSÃO ARTERIAL 
 

  A hipertensão arterial atinge milhões de pessoas, e é uma das principais 
doenças que pode causar a morte de milhares de pessoas. Dados de 2018 
encontrados no guia de hipertensão arterial do Ministério da Saúde, apontam a 
hipertensão arterial como o maior fator entre os riscos que causam doenças 
cardiovasculares, responsável por 25% das mortes por doença arterial coronária. 
  Os exercícios ou atividades físicas aeróbicas são úteis na redução da pressão 
arterial em repouso (PA). E a corrida de rua proporciona isso aos seus praticantes, 
ao provocar certa dose de respostas e adaptações fisiológicas.  
  A corrida reduz a pressão arterial e aumenta a capacidade cardiorrespiratória, 
segundo Mcardle (2011, Apud RIBEIRO, 2014) O exercício aeróbico causa melhoria 
no sistema respiratório, aumenta a oxidação de gorduras para suprimento de 
energia, no sistema cardiovascular, fornece maior quantidade de oxigênio aos 
músculos em atividade, aumenta o volume do músculo do coração assim reduzindo 
a frequência cardíaca. O exercício físico também demonstra reduzir a pressão 
arterial, de maneira aguda e crônica, em indivíduos hipertensos (CIOLAC; 
GUIMARÃES, 2004). 
  A prática regular de atividade física como corrida está associada a uma menor 
incidência de hipertensão e inclui a diminuição da taxa de gordura e do peso 
corporal, diminuição da pressão arterial, a melhora na eficiência cardíaca e do 
sistema respiratório, o aumento do HDL. Correr, reduz o risco de doenças 
cardiovascular, hipertensão, diabetes, etc. Através da prática da corrida, ocorre a 
redução da gordura corporal, triglicerídeos, colesterol total e pressão arterial 
sistêmica após o exercício (MENDONÇA; BRITO, 2012). 
  De acordo com as Diretrizes do ACSM (2014) para testes de esforço e sua 
prescrição, recomenda-se que o treinamento de corrida para cardíacos é de 30 a 60 
minutos de volume, e a intensidade do exercício deve estar entre 50% e 70% da FC 
máxima, o treinamento semanal deve estar entre três a cinco vezes semanal, sendo  
muito parecido com as indicações para indivíduos hipertensos que a frequência é de 
40% a 60% sendo assim é recomendado em detrimento ao exercício aeróbico de 
intensidade vigorosa para otimizar a taxa entre benefício e risco. 
 
5.2. MELHORA O HUMOR E CONTROLA O ESTRESSE 
 

 No momento atual, vivemos uma epidemia de estresse que atinge toda a 
população mundial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca 
de 90% da população mundial apresenta esta doença, que acompanha o indivíduo 
em seus afazeres do cotidiano. Para Nahas (2006), os altos níveis de estresse da 
população estão diretamente relacionados com a diminuição nos níveis de qualidade 
de vida da sociedade, pois, para ele o estresse acaba intervindo direta e 
indiretamente na qualidade de vida das pessoas. Altos níveis de estresse provoca a 
produção do hormônio cortisol, que é um poderoso vilão do desempenho e 
rendimento do indivíduo. Para aqueles que buscam uma melhor qualidade de vida é 
importante o controle do estresse, e o exercício ou atividade física podem 
proporcionar isso para seus praticantes. 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

 

 

 Estudos relatam a eficácia da corrida como atividade física no combate e 
controle do estresse. Para Couto (1995), o estresse caracteriza-se por um conjunto 
de reações orgânicas que são desencadeadas simultaneamente, e nada mais é do 
que a resposta do nosso organismo a uma situação de ameaça, tensão, ansiedade 
ou mudança, seja ela boa ou má. Depois de um dia cansativo das atividades do dia 
a dia o corpo sente o cansaço e o estresse e se o indivíduo sai para a prática da 
corrida após o seu termino o exercício alivia a tensão e o ajudará a ter um melhor 
descanso e mais qualidade de vida. Já que a corrida controla o estresse liberando 
serotonina e endorfina na corrente sanguínea, hormônios responsáveis pelo alívio 
do estresse e pela sensação de bem-estar. 
 Os benefícios do exercício sobre o humor, o exercício aumenta o nível de 
neurotransmissores como a noradrenalina e serotonina promovendo melhora do 
humor. Após correr o organismo produz endorfina que é responsável pela sensação 
de bem-estar, prazer, euforia, melhor qualidade do sono, relaxamento além de 
melhorar a libido sexual, pois a prática da atividade física aumenta o nível de 
testosterona. Capdevilla et al., (2004), justificam que a melhoria da condição física 
que o esporte promove a seus praticantes, elevam as sensações de bem-estar, 
deste modo tornando-se um excelente aliado no controle desta doença ou epidemia 
mundial.  
 Redução da pressão arterial diminuindo a pressão em repouso, através disso 
reduzindo o estresse do organismo em repouso. Oliveira (2010) relata, os efeitos da 
corrida são a diminuição e controle do estresse, redução do percentual de gordura 
corporal, melhora da qualidade do sono, diminuição do colesterol, entre outros 
benefícios. O autor ainda apresenta que uma pesquisa da universidade de Aberdeen 
(Reino Unido) aponta que a atividade física reduz o desejo por comidas pouco, 
saudáveis e assim o indivíduo melhora sua alimentação. Melo et al (2018), enfatizam 
que o exercício físico, nesse caso, a corrida é capaz de influenciar positivamente o 
estado de humor de seus praticantes. 
  Para Elias e Dunning (1992, Apud Furlan, 2014), as emoções estão muito 
ligadas à prática esportiva, em virtude do prazer que elas provocam no indivíduo, a 
prática revela meios compensatórios para aliviar as tensões do estresse provocado 
pelo constante esforço de controlar suas emoções. 
 
5.3. OBESIDADE 
 
 A vida moderna através da evolução da tecnologia contribui para o 
sedentarismo e obesidade da população. A obesidade é um problema de saúde 
pública seja no Brasil ou em outros países, e a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) afirma que a obesidade é considerada uma epidemia por atingir milhões de 
pessoas no mundo. 
 Para Cogo (2009), a obesidade é um problema de saúde que atinge milhões 
de pessoas na população mundial, e ela causa outros fatores que desencadeia 
várias doenças como diabetes, problemas de pressão arterial, complicações 
articulares entre outras. E em alguns casos pode afetar o convívio social e o 
psicológico do indivíduo. Ao longo dos anos a literatura através de estudos destaca, 
de um modo geral, os benefícios causados pela prática da corrida, bem como a sua 
relevância na prevenção e tratamento de doenças como a obesidade. 
 Podemos ver em muitos estudos que à prática da corrida de rua tem sido 
muito benéfica e cada vez mais recomendada seja ela na prevenção e reabilitação 
de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, e não seria diferente no combate do 
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sedentarismo e obesidade que são comuns nos dias atuais. De acordo com 
Hespanhol et al.,(2011, Apud Sena, 2018), enfatiza que a maioria das pessoas que 
buscam melhorar a capacidade física e controlar o peso corporal tem a corrida como 
a primeira escolha, por sua facilidade de prática e por seu baixo custo. 
  De acordo com Sena (2018), a corrida de rua é um exercício ideal para esse 
público, pois a mesma se enquadra nesse perfil de treinamento, onde pode-se 
trabalhar intensidades altas, moderadas e baixas, sendo um esporte de fácil 
adaptação e muito eficiente na queima de gordura. Uma atividade aeróbica como a 
corrida quando praticada por indivíduos obesos ela gera um aumento da utilização 
de lipídios como fonte de energia, auxiliando assim a redução dos depósitos de 
gordura que é o acumulo de tecido adiposo, causado pela alimentação inadequada e 
consequentemente ocorre a redução do peso corporal. 
 Em relação ao condicionamento físico do indivíduo que sofre com a 
obesidade, o exercício aeróbio aconselha-se que seja de baixa a moderada 
intensidade, possibilitando assim que o corpo utilize mais gordura como fonte de 
energia, causando a perda de gordura corporal (HAUSER; BENETTI; REBELO, 
2004).  
 Ishida et al (2013, p. 01), discorrem sobre obesidade, insuficiência cardíaca, 
entre outras doenças, e afirmam que: 

 
Tem sido demonstrado que a corrida pode proporcionar angiogênese (aumento do 
número de vasos sanguíneos no coração), o que contribui para aumentar o fluxo 
sanguíneo no coração e nos músculos, bem como o consumo de oxigênio, hipertrofia 
excêntrica no coração, facilitando aumento do volume sistólico e do débito cardíaco e 
bradicardia de repouso, todos esses fatores contribuindo para o organismo passe a 
ser mais eficientes. 

   
  A corrida como atividade física aumenta o gasto energético, auxilia a perda de 
peso e aumenta a massa magra, mantendo a taxa metabólica de repouso em total 
equilíbrio. Uma dieta balanceada associada à prática regular de atividade física 
auxilia no combate da obesidade, porém, esse hábito deve ser continuo (PONTES et 
al 2009). A atividade física pode atuar como prevenção quanto tratamento para o 
combate a obesidade, oferecendo diversos benefícios à saúde e qualidade de vida. 
Mostrando que sua prática regular pode proporcionar uma redução no peso corporal. 
Porém, quem está sedentário ou com um grau elevado de obesidade, deve se ter 
cuidado ao iniciar a prática, é recomendado iniciar com a prática da caminhada e 
com o passar do tempo ir gradativamente fazendo a transição para a corrida, 
aumentando a velocidade até encontrar o nível mais confortável. 
 
5.4 DIABETES 
 
 O diabetes é considerado uma doença silenciosa que não apresenta 
sintomas, é uma doença grave e não tem cura e suas complicações causam danos 
irreversíveis em alguns órgãos, principalmente nos olhos e coração, ela também 
pode levar o portador da doença a amputação de membros inferiores e superiores, 
se não for descoberta e tratada desde o início ela pode levar o indivíduo a óbito. 
Pode ser hereditária ou adquirida com o passar dos anos e ocorre em pessoas com 
dosagem de açúcar no sangue acima do normal. No Brasil existem milhões de 
pessoas com diabetes, muitas dessas pessoas não sabem que têm a doença.  
 O diabetes em geral se manifesta em adultos com histórico familiar da doença 
ou com excesso de peso. E com o aumento da obesidade infantil, observa-se que 
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está havendo aumento significativo da incidência de diabetes em jovens, até mesmo 
em crianças e adolescentes. A causa do diabetes mellitus está diretamente 
relacionado ao sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão e 
hábitos alimentares inadequados.  
 De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente, no 
Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 
6,9% da população nacional. Relatos encontrados no site do Ministério da Saúde, 
citam, o diabetes ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina 
produzida ou a insuficiência na produção, é o hormônio que regula a glicose (açúcar) 
no sangue e fornece energia para o organismo. A insulina tem como função a 
quebra moléculas de glicose transformando-as em energia para a manutenção das 
células do nosso organismo. 
 A prática do exercício físico como a corrida, ligado a uma dieta balanceada e 
o acompanhamento de profissional especializado é um forte aliado para o controle 
de doenças como a diabetes. A diretora do departamento de obesidade da SBEM 
(Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) Dra. Maria Edna de Melo 
(2019), ressalta que acompanhado de uma mudança de alimentação, a corrida ajuda 
no controle dos índices glicêmicos no sangue ajudando no controle e estabilização 
da doença. 
 O exercício físico tem papel importante no controle e redução do diabetes, 
uma vez que, durante os exercícios físicos, a redução dos níveis de glicose 
sanguínea ocorre, isso se dá devido ao aumento da captação de glicose pelo 
músculo esquelético. No diabético, ainda assim, deve se verificar a resposta 
glicêmica durante e após os exercícios para o controle do diabetes, para que não 
ocorra a hipoglicemia e risco à saúde do indivíduo. De acordo com Zanuso et al, 
(2010) o exercício físico resulta, ao longo do tempo, em uma variedade de 
adaptações fisiológicas e metabólicas as quais está ligada ao aumento da 
sensibilidade tecidual à insulina e melhoras do controle do diabetes, incremento das 
funções cardiorrespiratórias, diminuição da gordura corporal, entre outros, todos 
corroborando de forma sinérgica na qualidade de vida dos diabéticos. 
  Ao praticar o exercício físico o músculo esquelético necessita de mais glicose, 
como forma de gerar energia, mantendo o equilíbrio nos níveis de açúcar no sangue. 
E o hábito de exercícios físicos regulares, proporciona aos indivíduos que sofrem de 
diabetes tipo 1, maior sensibilidade a insulina, melhorando os níveis de lipídeos, 
aumentando os gastos energéticos resultando na redução de gordura corporal, bem 
como aumentando sua massa muscular. Já para diabéticos do tipo 2, há uma 
diminuição dos níveis de glicose no sangue e de hemoglobina glicolisada, há 
aumento de gasto energético e de sensibilidade periférica e hepática a insulina, e 
com o aumento do fluxo sanguíneo reduz o risco de amputações de membros 
causados pelo diabetes, sendo que em ambos os casos o exercício físico traz 
benefícios na vida social dos indivíduos (MACHADO; EVANGELISTA,2014). 
    
5.5. ESTÉTICA 
 
  Ao falar de corrida de rua e estética logo lembramos de estudos e relatos 
sobre a Grécia antiga onde o corpo belo deveria ser estético, para Cogo, (2009) 
desde a Grécia antiga, as primeiras competições se resumiam basicamente às 
corridas, que de fato ilustra a importância dada à modalidade pelos atletas e 
treinadores da época, sabedores do seu valor na formação de um corpo forte, 

https://o2porminuto.ativo.com/corrida-de-rua/mulher/estudo-corrida-reduz-diabetes-gestacional/
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resistente e bem-proporcionado esteticamente, uma vez que a busca pela perfeição 
era constante daquela civilização. 
  Nos dias atuais quando o objetivo do praticante é melhorar suas condições 
físicas e estéticas, a corrida de rua é muito procurada pela sua facilidade de prática 
e baixo custo. A corrida tem como objetivos melhorar a saúde, a estética, buscar 
maior integração social, fugir do estresse da vida cotidiana e encontrar na prática 
uma atividade prazerosa (ROCHA, 2012). 
  A insatisfação com a aparência corporal é um dos fatores mais citados 
segundo aqueles que iniciam na prática da atividade física. Os motivos que mais 
citados em pesquisas, sobre a prática de atividade física, são saúde, qualidade de 
vida e estética (BALBINOTTI et al, 2015). Samulski (2002) caracteriza como fatores 
motivacionais intrínsecos aqueles inerentes ao próprio individuo, ou seja, fatores que 
surgem a partir do individuo, como por exemplo, a busca por uma melhor qualidade 
de vida, ou uma melhora na estética por não estar satisfeito com algo em seu corpo.  
 A corrida melhora a estética corporal, reduzindo medidas, e percentual de 
gorduras por gerar um gasto energético significativo com isso criando uma definição 
corporal.  

Constantemente os indivíduos que integram a atividade física em sua rotina 
se dá mais pela busca de um corpo estético do que pelos seus benefícios à saúde 
propriamente dito. Segundo Balbinotti et al, (2007), estética é a dimensão 
motivacional que avalia o nível no qual o indivíduo se utiliza da prática regular da 
atividade física como forma de se obter ou manter um corpo que seja considerado 
atraente e aprovado pela sociedade em que está inserido. Atualmente na nossa 
sociedade a estética aparece como um valor de extrema importância, mas uma 
mudança estética requer mais cuidados e atenção. E a atividade física, nesta 
circunstância, assume um papel bastante importante na construção e manutenção 
desta imagem (GARCIA; LEMOS, 2003).  
  Em tempos em que a sociedade impõe padrões de beleza e estéticos, seja 
homem ou mulher independente da faixa etária do indivíduo, a busca pela atividade 
física é crescente e estudos são realizados para descobrir qual o fator da busca pela 
atividade física. Furlan (2014) em sua pesquisa relata, a estética é o quarto fator 
mais motivador para os indivíduos com até um ano de prática de corrida de rua. Já 
Tomazoni (2012), cita em seu estudo que, as mulheres participantes de grupos de 
corrida consideram o fator estético mais importante na prática da corrida de rua. 
Partindo dessa concepção consideramos que a corrida de rua contribuiu com um 
papel importante para a busca, construção e manutenção de um corpo considerado 
belo, proporcionando um padrão estético desejado, desde que sua prática seja 
realizada de forma segura e até mesmo com acompanhamento de um profissional 
capacitado. 
 
5.6. CONDICIONAMENTO FÍSICO e RESISTÊNCIA 
 
  O condicionamento físico através da corrida é resultado de um conjunto de 
inúmeros processos biológicos complexos que ocorre com o tempo e não devem ser 
apressados. A capacidade de adaptação de cada indivíduo é diferente, e a evolução 
de forma contínua, e através disso desempenho físico tende a melhorar cada vez 
mais. Na prática da corrida de rua é fundamental que sejam percebidas melhoras 
nas valências físicas de quem pratica, e que seja percebida a evolução no seu 
condicionamento, pois servirá como combustível para que o indivíduo de 
continuidade nos treinamentos. 
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  Há uma série de evidências em estudos científicos que apontam que a prática 
da corrida como atividade física possibilita fortes resultados para quem está em 
busca de melhor um melhor condicionamento físico. 
  Ganho de resistência, após um mês de atividade é possível notar melhora no 
condicionamento físico e conseguir realizar as atividades rotineiras com mais 
mobilidades, disposições e melhoras no sistema cardiorrespiratório. Reduz os 
índices de obesidade, pois a corrida acelera o metabolismo e aumenta o processo 
de queima de calorias. Maior índice de longevidade do que aqueles que não 
praticam atividades físicas, estudos afirmam que a corrida reduz o risco de morte 
precoce. Pois regula o aparecimento de doenças cardíacas (BARBANTI, 1997).  
  O desenvolvimento e o aumento da resistência resultam em hipertrofia 
muscular perceptível, referente com a intensificação de suas capacidades de força, 
e de velocidade e força oxidativa que possuem o caráter local, isto é, ocorre nos 
músculos utilizados e envolvidos no trabalho. Em corridas de longa distância se 
utiliza a resistência de força aeróbia onde os músculos resistem à fadiga com 
provisão suficiente de oxigênio (BARBANTI, 1997). 
  Na prática da corrida muitos são os meios que podem ser empregados para 
se aumentar e fortalecer a resistência de força, alguns são utilizados pela facilidade 
forma de aplicação. Evidências encontradas sugerem que a conciliação de amplos 
volumes de treinamento e de baixa intensidade, com uso de treinamento intervalado 
de alta intensidade ao longo de um ciclo ou periodização de treinamento é o melhor 
modelo de prática para o desenvolvimento do desempenho de resistência 
(SEILER;TONNESSEN, 2009)  
  Para aqueles que estão iniciando o ideal é trabalhar métodos contínuos e 
constantes, com uma duração de até aproximadamente 60 minutos, recomenda-se 
durante a semana realizar pelo menos um total de 150 minutos de atividades para 
causar adaptações consideráveis no organismo, sendo assim para o ganho de 
resistência. 
 
5.7. CÂNCER 
 De acordo com Mancini (2019), em matéria publicada na revista Abrale 
(Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), a prevenção do câncer e o 
diagnóstico precoce, são as principais ferramentas no combate contra a doença, 
mas as orientações sobre cuidar da obesidade, ter dieta balanceada, não fumar ou 
beber, praticar atividades ou exercícios físicos são meios de prevenção. E a corrida 
de rua é uma das atividades ou exercícios físicos que trazem muitos benefícios. 
Como o controle do peso, diminuí e controla o colesterol, aumenta e fortalece as 
funções imunológicas, melhora a circulação sanguínea e à influência nos hormônios, 
esses são fatores orgânicos e fisiológicos capaz de prevenir doenças crônicas, como 
o câncer. A vários estudos que demostram as evidências da contribuição da 
atividade física nas diferentes fases da doença, Prado (2001) conclui, o exercício 
físico é importante e ajuda no tratamento, tanto no período de diagnóstico, pré-
tratamento, na reabilitação. 
  A corrida auxilia na diminuição e no combate dos riscos que levam ao 
desenvolvimento do câncer ou na recuperação do mesmo. De acordo com 
Friedenreich e Oreinstein (2002), artigo publicado no Jornal Of Nutrition analisou 
mais de 170 pesquisas relacionadas à atividade física na diminuição de câncer. De 
acordo com a pesquisa, a corrida de rua ajuda a diminuir as chances nos casos do 
câncer de próstata, mama, colo, endométrio e pulmão. Pois age sobre o sistema 
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hormonal e metabólico, auxiliando na diminuição da obesidade e adiposidade central 
e nas mudanças das funções imunológicas. 

  Segundo Friedenreich e Oreinstein (2002), o exercício físico também possui 
efeito benéfico no diagnóstico e nas fases posteriores de tratamento. Um modelo 
desenvolvido pelo Physical Exercise Across the Cancer Experience (PEACE) sugere 
que os indivíduos fisicamente ativos apresentam uma maior preparação física e 
psicológica para o tratamento, o que se revela beneficamente nas próximas fases do 
tratamento. Pedroso, Araújo e Stevanato (2005) relatam a atividade física de 
maneira regular, prescrita corretamente está relacionada à redução dos riscos de 
câncer em até 30%, além de ser um efetivo mecanismo no controle de peso. 

  De acordo com Bacurau e Rosa (1997), o exercício ou atividade física 
provoca uma reação nas ações dos carcinógenos, conforme o aumento da 
efetividade do sistema imunológico, no que diz respeito a linfócitos e células natural-
killer que têm um papel importante no combate a infecções virais e células tumorais, 
reduzindo assim a quantidade disponível para a absorção pelos possíveis tumores e 
oferecendo maior resistência às metástases. Devido o aumento do gasto energético 
através das atividades físicas o organismo passa a ter uma exigência maior de 
substratos, competindo com o tumor, como consequência o tecido cancerígeno teria 
maior dificuldade de crescimento (BACURAU; ROSA, 1997). 

  Embora diferentes estudos mostrem que a atividade física tem contribuição na 
redução da mortalidade de indivíduos com câncer e na promoção de seu bem-estar, 
ainda não há um consenso em relação à intensidade, tanto nos estudos com 
animais quanto em humanos. Isso porque além da dificuldade na realização de 
alguns estudos, também há a extensão dos tipos de câncer e das formas de ação 
destes no organismo. Mas vale ressaltar que a necessidade de mais estudos e de 
uma ampla avaliação nessa área para saber o real efeito e a ligação entre atividade 
física e diminuição de risco de câncer. 
 
5.8. LONGEVIDADE 
 
 A corrida de rua faz bem ao organismo muito além do que podemos imaginar, 
estudos tem demonstrado ao longo dos anos que a atividade física é capaz de 
promover inúmeros benefícios para a saúde humana e a longevidade está entre 
eles. O que de fato não se tem certeza é a quantidade necessária de exercício para 
promover a longevidade, mas sabe se que mesmo o mínimo de tempo de prática é o 
suficiente para promover a longevidade por alguns anos. 
  Envelhecer envolve diversos fatores e problemas que afetam diretamente a 
saúde e a qualidade de vida da população em geral. Problemas que poderiam ser 
evitados ou reduzidos com a prática e realização de atividades físicas e tornando um 
envelhecimento saudável, assim reduzindo o processo de envelhecimento. De modo 
geral, profissionais da saúde afirmam que o envelhecimento saudável deve estar 
associado com a prática de atividade física, que deve ser praticada de forma regular 
(MATSUDO; MATSUDO; NETO, 2001). 
  Recentes pesquisas demonstram que a relação sobre a quantidade de 
exercícios necessários para se obter saúde e aumentar a longevidade não precisa 
ser em maior quantidade. O conceito de que quanto mais se pratica o exercício é 
melhor, não significa necessariamente um acréscimo na saúde ou na longevidade. 
 Estudo, que foi apresentado em 2012 no encontro anual da Sociedade 
Europeia de Cardiologia (ESC), em Dublin (Irlanda), relata sobre a pesquisa 
realizada entre os anos de 1976 a 2003, foram monitorados 20 mil homens e 
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mulheres com idades entre 20 e 93 anos da capital Copenhague, foram submetidos 
a uma série de estudos e avaliações que tinham como objetivo auxiliar na pesquisa 
e prevenção de doenças cardiovasculares, os integrantes da pesquisa preencheram 
questionários que levantavam pontos como a frequência e o ritmo em que 
efetuavam atividades como corridas. E ao final do estudo chegaram a conclusão que 
quando realizada em ritmo moderado, a corrida de rua diminui as chances de morte 
em até 44% e aumenta a expectativa de vida em cerca de 6 anos em homens e em 
5 anos em mulheres, isso ocorre porque são vários os benefícios proporcionados 
pela corrida de rua na saúde de seus praticantes. 
 De acordo com Gebel, et al., 2015, em pesquisa publicada no Journal of the 
American Medical Association (JAMA) afirma que a prática de atividades físicas 
pode aumentar a longevidade. Segundo a pesquisa que estudou mais de 200 mil 
adultos por durante seis anos, até provar os reais benefícios da corrida para a 
saúde, constatou que um dos benefícios da corrida de rua, como um esporte regular, 
é o aumento da longevidade. Conforme a pesquisa, isso ocorre quando o individuo 
se propõe a correr de forma moderada, isso porque a corrida melhora as funções 
cardíacas, respiratórias, favorece a absorção de oxigênio e reduz a pressão arterial. 
 O processo de longevidade e envelhecimento saudável vai muito mais além 
do que apenas a ausência de doenças. A perda de mobilidades físicas, condições 
mentais psicológicas que impossibilita o indivíduo de realizar atividades do seu 
cotidiano, afeta muito a vida de quem sofre com isso. Mas estudos e pesquisas até 
o presente momento, sugerem que a caminhada e a corrida lenta e aumentando sua 
intensidade de forma gradativa ambos proporcionam benefícios para a saúde e 
aumentam a expectativa de vida. As evidências apresentadas nos permitem 
concluir, que a atividade física está associada com o aumento da mobilidade, da 
capacidade funcional e da qualidade de vida durante o envelhecimento. Mas os 
estudos ainda sugerem que em exercícios mais vigorosos ou prolongados, os 
benefícios podem ser questionáveis. 
 
5.9. ANSIEDADE 
 
  Segundo relatos e pesquisas o exercício físico pode ser uma alternativa para 
pessoas com Transtornos de Ansiedade, pessoas que não tem recursos ou acesso 
a tratamentos adequados com acompanhamento psicológico e medicação. Os vários 
estudos que evidenciam os efeitos ansiolíticos de exercício físico em pessoas 
diagnosticadas com transtornos de ansiedade. De acordo com Godoy (2002), na 
área da Psicologia Esportiva, vários estudos têm sido realizados com o objetivo de 
compreender os efeitos e os benefícios do exercício e do esporte sobre a área 
emocional. Veigas e Gonçalves (2009) relatam, que a falta de atividade física revela 
ser um fator importante para o surgimento de depressão e ansiedade. 
  Araújo, Mello e Leite (2007) relatam que deve se ter prudência quanto à 
prescrição de exercício físico como terapia para isso, deve ser levado em conta a 
intensidade, precisa ser de leve a moderada, num treino progressivo e controlado. 
Ainda de acordo com Araújo, Mello e Leite, a prática regular de exercícios físicos 
aeróbios pode produzir efeitos antidepressivos e ansiolíticos e proteger o organismo 
dos efeitos prejudiciais do estresse na saúde física e mental. 
  Os vários estudos que relatam sobre as pesquisas feitas com indivíduos 
portadores do transtorno de ansiedade, levando em consideração a diversidades de 
variáveis e os sujeitos de estudo. Francis e Carter (Apud, Godoy, 2002), 
compararam grupos de homens sedentários com grupos de homens que se 
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exercitavam com regularidade, relatam que os níveis de ansiedade, hostilidade e 
depressão do grupo que se exercitava eram muito mais baixos do que os níveis nos 
sedentários. 
  Os efeitos psicológicos da corrida foram analisados por HAMMER e 
WILMORE (1973), buscaram em seu estudo avaliar a relação entre ansiedade, 
variáveis de personalidade e aptidão física, aplicando um programa diário de corrida 
ou caminhada por um período de 10 semanas. Neste estudo, apenas os indivíduos 
que já apresentavam um bom resultado de aptidão física melhoraram seus 
resultados em relação à ansiedade. Para Sena (2018), a atividade física como a 
corrida, além de beneficiar o corpo, ela melhora o estado emocional, visto que hoje 
em dia é comum sua prescrição no combate a ansiedade, estresse e depressão. 
  Visto que atualmente grande parte da população apresenta perturbações 
emocionais como a ansiedade, depressão e o stress é importante salientarmos 
sobre o bem-estar pessoal e benefícios que a atividade física proporciona. Godoy 
(2000), conclui em seu estudo que, o impacto da atividade física poderá possibilitar 
na redução da ansiedade e depressão, melhorar o auto-conceito, a imagem e auto-
estima, melhorar a sensação de bem-estar, o humor, aumentar a capacidade de 
lidar com os fatores de stress e diminuir os estados de tensão do indivíduo. 
  Vários estudos relatam que o controle na prática da atividade física, destaca-
se que em níveis moderados encontram-se índices de ansiedade e stress razoáveis. 
E que índices aceitáveis no controle e combate da ansiedade estão associadas 
práticas de atividades físicas mais ativas. Portanto isso reforça a ideia de que a 
atividade física de caráter aeróbica, e intensidade moderada, poderá ser um 
importante fator no controle e gestão dos transtornos de ansiedade. 
 
5.10 SOCIALIZAÇÃO 
 
  A corrida de rua tem crescido cada vez mais porque é uma prática de 
atividade física que leva o indivíduo a um estilo de vida mais saudável e a uma maior 
socialização entre os praticantes. A corrida de rua é uma excelente atividade para as 
pessoas que buscam uma forma de maior socialização, novas amizades, contatos e 
oportunidade de viver melhor em sociedade. A busca pela qualidade de vida talvez 
seja um dos maiores benefícios oferecido pela corrida de rua atualmente. Corrida de 
rua não é apenas exercício físico ou atividade física trata-se, antes de tudo, do ser 
humano em ação, o que compreende a relação entre corpo e movimento no 
contexto sociocultural. É por razões diversas que ela integra o cotidiano de pessoas 
de várias idades, de ambos os sexos, de padrões econômicos, socioculturais 
diferentes, seja por questões relacionadas à saúde, à estética, ao lazer ou ao 
desempenho esportivo. 
  A corrida de rua se torna mais fácil e prazerosa quando se está em dupla ou 
em grupo, pois o fato de poder estar reunido com outras pessoas, fazer novos 
amigos fortalece o seu praticante e o vínculo em questões como a autoestima e 
autoaceitação. Ser aceito e fazer parte de um grupo é uma das necessidades 
básicas do Homem e a corrida de rua tem cumprido esta finalidade (MACHADO E 
PRESOTO, 2001). Ainda de acordo com os autores, a prática da corrida de rua 
desperta sensações de bem-estar e prazer pois com o relacionamento entre os 
indivíduos que a praticam criam as ligações positivas e um maior engajamento com 
a atividade física e questão. 
  A corrida de rua estabelece como o ponto de encontro entre conhecidos e 
desconhecidos, uma diversidade de indivíduos, usos e costumes proporcionados 
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pela questão social e cultural. A corrida tem a rua como palco e cenário principal de 
sua manifestação, e possibilita aos corredores o fenômeno da sociabilidade e 
conhecer costumes diferentes de cada cidade e região. Ela é capaz de romper com 
as barreiras desigualdades. Para Gonçalves (2011), a sociabilidade é um fator  
importante e determinante para a manutenção da prática da corrida, pois o fato de 
poder correr ao lado de mais pessoas auxilia na prática de uma atividade que muitas 
vezes pode se tornar um momento solitário. 
  Franco (2010, Apud Gonçalves, 2011) encontra altos índices para questões 
relacionadas ao lazer, mas que envolvem a socialização como: para brincar, para 
encontrar amigos, para fazer novas amizades e para não ficar em casa. 
  A sociabilidade torna-se um fator cada vez mais relevante para a prática da 
corrida de rua, Tubino (2005), acredita que as atividades físicas principalmente 
esportivas constituem-se num dos melhores meios de convivência humana e que a 
corrida de rua e a caminhada tem por objetivo a qualidade de vida, um modo de vida 
saudável, proporcionando aos seus participantes a oportunidade de praticar um o 
esporte e ter o convívio social de forma lúdica e recreativa. Elias e Dunning (1992) 
veem o esporte como um meio de socialização onde predominam o coletivismo, a 
amizade e a solidariedade e como uma forma de substituição da violência pela 
competitividade controlada. E na corrida de rua é normal ver isso em seus 
praticantes, o incentivo entre os indivíduos, nas provas de corrida é possível ver e 
notar o apoio e a sociabilidade entre os grupos. 
  Correr em grupos melhora muito o convívio social, mas segundo Gratão e 
Rocha (2016) a participação feminina no esporte e exercício físico em geral tende a 
ser motivada mais por socialização, diversão e preocupações com o corpo, 
enquanto a participação masculina é motivada mais pela competição e 
preocupações relacionadas ao ego. Geralmente as mulheres são a grande maioria 
dos integrantes de grupos de corrida, é mais comum encontrar elas correndo juntas 
do que os homens. 
  É evidente e real a importância que a prática da corrida de rua tem como fator 
de interação social. Acrescenta-se que ainda a muito a se pesquisar, e toda e 
qualquer informação coletada será de relevância, principalmente sobre a questão 
socialização. A corrida de rua, de certa maneira, expandiu e acrescentou um novo 
conceito ao esporte, se tornando o esporte mais popular com uma grande 
abrangência social onde todos podem praticar, sejam na rua, pista, parques em 
qualquer lugar ou tempo, cada um no seu ritmo ou com suas limitações, pois a 
socialização entre os praticantes não excluem ninguém. 
 
6. CONCLUSÃO 
 
  Podemos afirmar que a corrida de rua é o esporte ou a atividade física mais 
democrático no mundo, pois qualquer pessoa pode praticar. E cada vez mais tem 
aumentado significativamente o número de praticantes a cada ano, pois se trata de 
uma atividade que reúne todos os tipos de pessoas com diferentes idades e 
diferentes objetivos. São pessoas que buscam qualidade de vida, social e 
desempenho. Através dos fatos expostos no decorrer deste estudo foi possível se 
ter uma noção dos inúmeros benefícios que a corrida de rua proporciona aos seus 
praticantes, podemos concluir, a corrida de rua é um esporte popular no mundo todo 
não apenas devido à facilidade de se inserir na prática, mas por possibilitar 
benefícios que vão desde uma melhor qualidade de vida, estética, saúde do corpo e 
saúde mental, sendo os seus benefícios reais e imensuráveis em todos os aspectos.  
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  Podemos concluir que a corrida é uma excelente aliada do homem, desde 
que praticada regularmente com os devidos cuidados que vão desde a maneira de 
se vestir para a prática, hidratação, alimentação, alongamentos, aquecimentos e 
sempre respeitando os limites do corpo. Pois se não tomar os devidos cuidados ela 
pode acarretar complicações, principalmente ortopédicas. Recomenda-se a prática 
com a orientação adequada de um professor de Educação Física, pois só assim os 
objetivos da prática da corrida de rua podem ser trabalhados de uma melhor forma, 
sejam eles de cunho ligados à qualidade de vida, estético, emagrecimento, saúde, 
redução do estresse, condicionamento físico, resistência, saúde em geral, 
socialização ou mesmo apenas um momento de lazer.  
  Com a ajuda de um profissional especializado, o controle da variação de 
estímulos é elaborado conforme a especificidade de cada indivíduo que busca a 
prática. Isto porque a mensuração de volume e intensidade e quando devem ser 
modificados, dependem de uma avaliação constante, não cabendo isso ser feito 
pelos praticantes. Entretanto, se faz necessário avaliar a individualidade de cada 
indivíduo que se propõe a praticar a corrida deve se ter cuidado, pois alguns podem 
apresentar limitações e restrições a determinados volumes e intensidade de treino. 
Proporcionando assim maior interação, satisfação e prazer pela prática da corrida 
mantendo-se perseverante e constante a sem perder a motivação. 
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RESUMO 
 
O futebol sempre foi uma paixão do povo telemacoborbense, cidade que é celeiro de 
grandes atletas e que tem muita tradição por suas conquistas. Entretanto, são 
poucos os registros referentes à historiografia do futebol e do esporte regional. O 
objetivo deste trabalho foi relatar a história do Mixto Bordô Futebol Clube da cidade 
de Telêmaco Borba, PR, desde a sua origem, bem como descrever a estruturação 
da equipe para o retorno às competições de futsal realizadas pela atual gestão, na 
disputa do Campeonato Paranaense, chave bronze. Para tanto, utilizou-se da 
seguinte metodologia de pesquisa: quanto a abordagem, pesquisa de cunho 
qualitativo; quanto a natureza, pesquisa básica; quanto aos objetivos, pesquisa 
descritiva; e, quantos aos procedimentos, pesquisa bibliográfica, documental e 
pesquisa de campo. Espera-se com este trabalho, além de evidenciar e registrar um 
período do futebol em Telêmaco Borba, manter viva a memória e alimentar a 
esperança de que um dia, com planejamento, investimento e valorização de atletas, 
possamos retornar aos tempos de glórias e títulos no cenário nacional, não apenas 
no futebol, mas em todas as modalidades esportivas.  
Palavras-chave: história; Telêmaco; futebol; futsal. 
 
 

ABSTRACT 
 
Football has always been a passion of the people of Telêmaco Borba, a city that is 
the breadbasket of great athletes and has a lot of tradition for its achievements. 
However, there are few records regarding the historiography of soccer and regional 
sport. The objective of this work was to report the history of Mixto Bordô Futebol 
Clube in the city of Telêmaco Borba, PR, since its origin, as well as to describe the 
team structure for the return to futsal competitions held by the current management, 
in the dispute of the Paranaense Championship, bronze key. For this, the following 
research methodology was used: as for the approach, qualitative research; as for 
nature, basic research; as for the objectives, descriptive research; and, as for the 
procedures, bibliographic and documentary research and field research. It is hoped 
with this work, in addition to highlighting and recording a period of football in 
Telêmaco Borba, keeping the memory alive and feeding the hope that one day, with 
planning, investment, and appreciation of athletes, we can return to the times of glory 
and titles on the national scene, not only in football but in all sports. 
Key-words: history; Telêmaco; soccer; indoor soccer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 Conforme os relatos históricos encontrados na literatura, a prática do futebol 
não era considerada um esporte entre os séculos XVI e meados de XIX, uma vez 
que a prática de esportes era uma atividade exclusiva da nobreza. Naquela época, 
os esportes que simulavam combates eram os preferidos, pois ajudaram a formar o 
mapa geopolítico da Europa.  

O futebol sob sua forma moderna, cujas regras são a base do esporte atual, 
surgiu em 1963 na Inglaterra. Entretanto, conforme Souza (2013) há indícios que 
esta prática esportiva já era exercida em outras localidades do mundo, em formatos 
similares por volta dos séculos III e II A.C., dados oriundos do manual de exercícios 
da Dinastia Han, na antiga China demonstravam um jogo que consistia em lançar 
uma bola com os pés em uma pequena rede. No Japão cerca de seis séculos mais 
tarde outra variedade deste esporte era chamada de Kemari, porém mais cerimonial 
e praticado com as mãos. 

 No Brasil, por intermédio do brasileiro Charles Miller, que trouxe da 
Inglaterra duas bolas em sua mala, o futebol chegou no ano de 1894. No ano 
seguinte, aconteceu o primeiro jogo de futebol no país. A partir disso, o esporte se 
difunde por todo Brasil, chegando até nos lugares mais remotos. A prática esportiva 
se tornou um traço marcante na cultura, representado pela conquista de cinco 
campeonatos mundiais e foi a seleção que mais venceu a chamada Copa do mundo 
de futebol, organizada pela FIFA (REIS et al, 2013). 

O órgão que rege o futebol ao redor do mundo é a Fédération Internationale 
de Football Association (FIFA), tendo como sua principal competição internacional a 
Copa do Mundo. Suas regras consistem em um número total de dezessete e não 
sofrem alterações independente da localidade, cultura ou crença. 

Segundo Souza (2013) somente a partir da década de 20, os negros 
começaram a ingressar os clubes de futebol do país, clube carioca Vasco da Gama, 
foi o primeiro a aceitar e ganhar títulos com uma equipe de jogadores formada por 
pobres e negros, oriundos das classes trabalhadoras que sem acesso até o referido 
período, praticavam este esporte nas várzeas e as margens da sociedade local. 
Apesar de suas difusas intenções de popularização, o futebol tornou-se uma prática 
nacional, que representava as classes operárias, assim como atualmente e se faz 
presente na cultura e nas relações sociais. 

O futsal é a modalidade esportiva mais praticada no Brasil. Em Telêmaco 
Borba, não é diferente, numa tradição iniciada na década de 60, na então quadra do 
GERA. De lá para cá a modalidade evoluiu e acompanhando este crescimento, 
muitos jovens de nossa cidade se destacaram ao longo dos anos, formando 
grandes equipes, ajudando a construir uma tradição de grandes valores na 
modalidade. 

Para Santos e Drumond (2013), um grande avanço no sentido da realização 
de pesquisas mais aprofundadas sobre os problemas relacionados ao passado do 
futebol no Brasil foi percebido na literatura, entre 1922 e 2000, apesar disso, são 
poucos os balanços de sua historiografia. Neste aspecto, depreende-se a 
importância da realização de pesquisas sob o ponto de vista histórico, no sentido de 
evidenciar, registrar e manter viva a memória do futebol e do esporte local.  

Assim, este trabalho teve como objetivo relatar a história do Mixto Bordô 
Futebol Clube, desde a sua origem, bem como descrever a estruturação da equipe 
para o retorno as competições de futsal, bem como apresentar os valores e 
objetivos do projeto de incentivo ao esporte.  
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2. METODOLOGIA 

 
A pesquisa foi realizada no município de Telêmaco Borba, PR. Quanto à 

abordagem, aplicou-se pesquisa de cunho qualitativo; quanto à natureza, pesquisa 
básica; quanto aos objetivos, pesquisa descritiva; e, quantos aos procedimentos, 
pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo. Todas as informações 
coletadas foram filtradas, analisadas e organizadas em arquivos eletrônicos.  

A análise dos dados foi feita a partir da análise textual discursiva proposta 
por Moraes e Galiazzi (2006). Para os autores, este método vem sendo cada vez 
mais utilizado em pesquisas qualitativas, pois cria espaços de reconstrução, 
envolvendo-se nisto diversificados elementos, especialmente a compreensão da 
produção de significados sobre os fenômenos investigados e a transformação do 
pesquisador.   
 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 
3.1. MIXTO BORDÔ FUTEBOL CLUBE 

 
Segundo relatos históricos, o futebol profissional em Telêmaco Borba teve 

três importantes fases, com início na “Era CAMA (Clube Atlético Monte Alegre)”, 
primeiro clube do interior do Paraná a conquistar o Campeonato Paranaense de 
Futebol, em 1955, batendo os chamados “grandes” da Capital, com uma formação 
que marcou uma época. 

Quase 40 anos depois, o futebol profissional voltou a figurar na região com o 
Mixto Bordô, sendo considerada a segunda Era do futebol profissional na cidade. Se 
o CAMA foi além, com um título de extrema relevância e que colocou definitivamente 
a cidade no mapa do futebol paranaense, o Mixto Bordô representou algo mais 
particular e intenso, pois foi a oportunidade que duas gerações de munícipes tiveram 
de acompanhar os jogos de futebol profissional no município. 

Nascido na localidade de Lagoa, uma das vilas florestais da indústria Klabin, o 
Esporte Clube Mixto Bordô inicialmente era uma união de amigos, que se reuniam 
para jogar futebol tanto em Lagoa, como na região. Em 1986 a “brincadeira” ficou 
mais séria, com a participação no Campeonato Paranaense de Futebol da segunda 
divisão. Contando apenas com jogadores da cidade e alguns reforços locais, a 
equipe não foi bem, perdendo todos os seus jogos. Porém, a experiência motivou os 
dirigentes a se organizarem para buscar no ano seguinte, uma campanha melhor 
que a da temporada anterior. 

O Mixto Bordô Futebol Clube foi fundado em 26 de dezembro de 1996, em 
uma sala de reuniões da empresa Modelar, na cidade de Telêmaco Borba, onde um 
grupo de simpatizantes de futebol de campo, reuniram-se com ex-diretores do 
Esporte Clube Mixto Bordô, com o objetivo de tratar a reativação do clube, bem 
como do seu retorno às competições oficiais.  

Nesta ocasião foram discutidos diversos assuntos, entre eles a constituição 
da nova diretoria, a alteração da Razão Social e a mudança do nome do clube para 
“Mixto Bordô Futebol Clube”, conservando, entretanto, as cores originais da 
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agremiação. Entre 1996 e 1999, a equipe manteve a paixão do público 
telemacoborbense pelo futebol, unindo pessoas de diversas classes sociais. 

A Figura 1 mostra o time do Mixto Bordô no início da década de 90. Na 
ocasião, a empresa Klabin comprou um grande número de ingressos para o jogo 
diante da equipe do Cascavel e distribuiu aos seus funcionários. Desta forma, no dia 
primeiro de maio, em comemoração ao dia do trabalhador, os funcionários e suas 
famílias lotaram o estádio Dr. Péricles Pacheco da Silva (Mini Centro). O placar foi 
favorável ao time de Cascavel. Apesar da derrota por um gol a zero, a torcida saiu 
satisfeita com a festa e com o emprenho dos atletas em campo. Neste confronto a 
equipe contava com os seguintes jogadores: Manguinha, Silvio, Marquinhos, Mario, 
Wesley, Terrinha, Silva, Valdek, Tiziu, Vanderley e Djalma Braga.    
 
 
Figura 1. Elenco do Mixto Bordô no início da década de 90 Time do ano 1991 

 

 

Fonte: acervo do autor. 

 
 

Em 1991, o Mixto Bordô estaria na Divisão Intermediária, algo criado pela 
Federação Paranaense para “ganhar” mais um pouco de dinheiro. Por conta do 
sempre excelente público presente, o Mixto Bordô foi convidado para disputar a 
competição. A base era a mesma de 1990, porém, algumas peças já haviam saído e 
outros jogadores chegados ao clube, como o goleiro Manguinha, os zagueiros 
Terrinha e Wesley, o lateral-esquerdo Vanderley, o ponta Zé Maria; todos 
comandados pelos experientes Djalma Braga, Sílvio, Sousa e Tiziu. 

Com um nível de competitividade muito maior, o Mixto Bordô conseguiu 
realizar bons jogos, sobretudo em casa, muitas partidas boas fora de Telêmaco 
Borba, entretanto a equipe bordô sofria com arbitragens de caráter duvidoso. Com 
algumas situações fora do controle administrativo vieram às crises financeiras, 
entretanto uma coisa nunca teve crise: a relação entre o clube e o torcedor. Mesmo 
com resultados que não surgia em campo, o torcedor bordô era a melhor definição 
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que se tem do torcedor fiel, pois em momento algum deixou de apoiar e incentivar o 
time. Esse clima certamente cativava muitos jogadores de fora que em Telêmaco 
Borba estavam.  

O projeto seguiu com dificuldades financeiras ao longo dos anos 90. Na 
metade da década de 90, o Mixto Bordô era composto por pratas-da-casa em sua 
maioria. Com a experiência de Sílvio, Sousa e Caco e a jovialidade de bons nomes 
como Marlon, Jaboti, Serginho, César e Rafael Quintiliano, o time resgatou 
novamente o público no Mini Centro Esportivo. Na Figura 2 consta a equipe do Mixto 
Bordô na década de 90. 
 
 
Figura 2. Elenco do Mixto Bordô na década de 90 time do ano de 1996 
 

 
Fonte: acervo do autor. 

 
 

Entretanto, por ser um projeto semiprofissional, essa equipe ao longo do ano 
passou por dificuldades, pois muitos jogadores conciliavam o trabalho com o futebol 
e foram essas dificuldades, entre o salário (do emprego fora do futebol) certo e o 
amor pelo futebol, pois muitos não ganhavam nada do clube. Já num estágio mais 
avançado de problemas financeiros, o Mixto Bordô montou outras equipes até 1998, 
convivendo com vitórias, derrotas, mas sempre contando com o apoio do seu fiel 
torcedor.  

Na Figura 3 é possível observar a equipe do Mixto Bordô na década de 1990, 
com o Estádio Dr. Péricles Pacheco da Silva (Mini Centro Esportivo) lotado, ao 
fundo.  
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Figura 3. Equipe do Mixto Bordo 1997 
 

 
Fonte: acervo do autor. 

  
O Mixto Bordô Futebol Clube foi fundado em 26 de dezembro de 1995, em 

uma sala de reuniões da empresa Modelar, na cidade de Telêmaco Borba, onde um 
grupo de simpatizantes de futebol decampo, reuniram-se com ex-diretores do 
Esporte Clube Mixto Bordô, com o objetivo de tratar a reativação do clube, bem 
como do seu retorno às competições oficiais. 

Nesta reunião foram discutidos diversos assuntos, entre eles a constituição da 
nova diretoria, a alteração da Razão Social e a mudança do nome do clube para 
“MIXTO BORDÔ FUTEBOL CLUBE”, conservando, entretanto, as cores originais da 
agremiação. 

Entre 1996 e 1999, a equipe manteve a paixão do público Telêmaco 
Borbense pelo futsal, unindo pessoas de diversas classes sociais.  
 
 
Figura 4. Jogo do título do Campeonato Paranaense em 1999 (TEC) com o estádio 
lotado. 

 

 
Fonte: Revista Impacto edição 003 Dezembro 1999.. 
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A terceira Era do futebol Telêmaco Borbense, veio com o TEC (Telêmaco 

Borba Esporte Clube), um projeto extremamente vitorioso em todos os sentidos, que 
tinha no empresário Edmar Lindner (in memorian) seu presidente e mentor. Fundado 
em maio de 1999, o Tricolor dos Pinheirais foi montado para disputar o Campeonato 
Paranaense de Futebol Profissional da Terceira Divisão.  

A Figura 4 mostra a equipe do Telêmaco Esporte Clube (TEC) em 1999, no 
Estádio Municipal Péricles Pacheco da Silva (Minicentro), antes da partida do título 
do Campeonato Paranaense, na série A3. Com um time que tinha Bizu, Calmon, 
Marquinhos, jogadores de muita experiência, que somados aos pratas-da-casa, 
como Dibe Dibe, Thiago Kosloski e o igualmente experiente Rafael Quintiliano 
fizeram um campeonato quase que perfeito. 

Se com o Mixto Bordô, tivemos uma geração que sentiu o prazer de ver um 
time profissional em Telêmaco Borba, somado com quem teve igual oportunidade 
nos áureos tempos do CAMA, com o TEC uma nova geração de meninos se inspirou 
num time que mais que competir  foi vencedor. 

Em Telêmaco Borba, a força da torcida sempre se fazia presente e assim, 
aquele time venceu todos os jogos que disputou no Mini Centro Esportivo. As finais, 
ante o Ferroviário de Jaguariaíva foram a melhor de três partidas. No norte velho, o 
time Telemaco Borbense perdeu por 1-0. Em Telêmaco Borba, vitória por 3-1, que 
levou a decisão para o terceiro jogo. 

No jogo decisivo, com um Mini Centro Esportivo completamente lotado um 
vitória de goleada, em grande atuação coletiva e individual do artilheiro Rafael 
Quintiliano, para encerrar uma grande campanha, 4-1 sobre o Ferroviário, colocando 
o futebol Telêmaco Borbense novamente na galeria dos campeões do Paraná. 

Em 2000 o TEC viria a fazer grande campanha na Segunda Divisão do 
Campeonato Paranaense. Inclusive, deveria ser pelos critérios técnicos, do TEC, o 
direito a uma das vagas na Primeira Divisão. Fato é que a Federação Paranaense 
de Futebol (FPF) rasgou o regulamento, ficando o TEC de fora da Primeira Divisão, 
por conta de uma ação política da FPF. 

Enfim, o futebol de Telêmaco Borba sempre apresentou grandes valores, seja 
profissional ou em nível amador. Memoráveis tardes de domingo no Mini Centro 
Esportivo, palco de jogos e mais jogos e de uma torcida sempre fiel e fanática pelas 
suas cores, que sempre uniram a cidade em torno de uma paixão. 

 
 

3.2. O PROJETO MIXTO BORDÔ FUTSAL  

 
Atualmente, a missão do Projeto Mixto Bordô consiste em oportunizar, por 

meio do futsal e do futebol, novas oportunidades para os meninos prata-da-casa 
desenvolverem seus talentos individuais, com ajuda coletiva; além de trazer a todos 
os torcedores, momentos de lazer e entretenimento. O projeto busca promover 
valores como disciplina, transparência, comprometimento, união e foco nos 
objetivos. Em 2018 e 2019 o clube participou do Campeonato Paranaense Chave 
Bronze, considerado o terceiro campeonato mais disputado do estado (Figura 5). 
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Figura 5. Elenco do Mixto Bordô Futsal que disputou o Campeonato Paranaense 
(Chave Bronze) em 2018. Em sua estreia na segunda fase do Campeonato 
Paranaense Chave Bronze de Futsal, atuando diante do Coronel Futsal, em Coronel 
Vivida, a equipe Telêmaco Borbense foi derrotada por 6x2. Marrento e Conrado, 
foram os autores dos gols bordô. 

 

 
Fonte: acervo do autor. 

 
 

Além da participação nas competições, os objetivos do Projeto Futsal 
desenvolvido pelo Mixto Bordô são: fortalecimento dos projetos-sócio desportivos 
com crianças, adolescentes e jovens da cidade, principalmente em regiões de 
vulnerabilidade social (Figura 6); realização de ações beneficentes com entidades 
representativas, oportunidade de entretenimento por meio do esporte para famílias 
de baixa renda; integração comunitária, incentivo da prática esportiva na cidade: 

 
• Nossa missão consiste em buscar oportunizar, através, do futsal e do futebol, 

novas oportunidades para os meninos prata-da-casa desenvolverem seus 
talentos individuais, com ajuda coletiva; além de trazer à todos os torcedores, 
momentos de lazer e entretenimento, com vistas ao mercado profissional. 

• Participação no Campeonato Paranaense Chave Bronze (3º Campeonato 
mais forte do Estado) e visibilidade da marca! 

• Incentivo a continuidade, dos jovens valores da nossa cidade, junto ao futsal. 
• Resgate da presença das Famílias de Telêmaco Borba, junto a uma opção de 

lazer, acessível a todas as classes sociais. 
• Cultura de transparência no esporte 

 Melhoria de infraestrutura para atletas e comissão técnica. 
Servir como exemplo para meninos da cidade. 
Classificar-se para a segunda fase do Campeonato Paranaense. 
Base de trabalho para os trabalhos de base no futebol 
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Valores: 
 

 Disciplina 

 Transparência 

 Comprometimento 

 União 

 Objetivos 
 

 

 Incentivo a continuidade, dos jovens valores da nossa cidade, junto ao 
futsal. 

 Resgate da presença das Famílias de Telêmaco Borba, junto a uma 
opção de lazer, acessível a todas as classes sociais.  

 Cultura de transparência no esporte. 

 Participação no Campeonato Paranaense Chave Bronze (3º 
Campeonato mais forte do Estado). 

 
Atual Diretoria: Presidente: Rafael Ribas Quintiliano 
Vice-Presidente: Sidnei Aparecido de Lima 
Diretor de Patrimônio: Marlon Reis de Gregório 
Diretor de Sindicância: Rogério Bibiano dos Santos 
Diretor de Futebol/Futsal: Marcos Vinícius Ribeiro 
Secretário: Joacir Augusto da Costa 
Diretor Financeiro: Arival Gomes Filho 
Diretor de Marketing: Rafael Henrique Vigilato Monteiro 
Executivo de Futebol: Carlos Calmon 
Conselho Deliberativo: Júlio César da Silva, Willian Valença e Geraldo José 
Benevenutti. 
Conselho Fiscal: Diego Felipe Xavier e Silvio Pereira da Silva 

 
 
 

Figura 6. Parceria Mixto Bordô e Projeto Gol da Esperança. 
 

 
Fonte: acervo do autor. 
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Projeto social no bairro Marinha aonde pessoas voluntarias cuidam de mais 
de 100 crianças nos do Mixto Bordo só ajudamos a incentivar através de 
participações em torneios na própria cidade com objetivo de estar dando 
oportunidades de estes encontrarem no esporte uma direção na vida para quem 
sabe ter um futuro mais promissor!  
  
 
4. CONCLUSÃO  

O futebol ainda está presente na cultura de Telêmaco Borba, mas perdeu 
força devido às dificuldades encontradas ao longo do seu percurso histórico. Para 
reavivar o esporte na cidade é necessária a atuação de uma liderança engajada com 
a sociedade comercial e política, buscando incentivos para que esta modalidade 
esportiva, que já foi tão querida na cidade, possa voltar a ser avivada na memória e 
na prática dos Telêmaco Borbenses. 

O projeto atual do clube tem como missão oportunizar, através, do futsal e do 
futebol, novas possibilidades e perspectivas de vida para os meninos prata-da-casa 
desenvolverem seus talentos individuais, com ajuda coletiva; além de trazer a todos 
os torcedores, momentos de lazer e entretenimento, com vistas ao mercado 
profissional. 
 
 
5. AGRADECIMENTOS 

 Agradeço as pessoas que no final da década de 80 começos dos anos 90 
tiveram esta ideia, ou melhor, a coragem de ter feito um clube que nos muito 
orgulhamos de ter pasado uma década de grandes jogos de futebol que reunia 
familias que nos finais de semana tinha aonde se divertí quem sabe um dia 
poderemos fazer um pouco do que eles fizeram para esporte da nossa cidade.  
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PROCESSO DE ESPORTIVIZAÇÃO DE JOVENS ATLETAS: UMA 

ATENÇÃO À FASE DE DESENVOLVIMENTO MOTOR E COGNITIVO 

E A ESPECIALIZAÇÃO PRECOCE 

 
Rarine Cristina dos Santos Betim1 e Aurélio Luiz de Oliveira 2 

 
 
 

RESUMO 
 
A presente pesquisa é apresentada com a intenção em abordar os possíveis 
problemas que a especialização traz aos atletas ainda em fase de desenvolvimento 
motor e cognitivo. Para que isso fosse possível, foi necessário detectar quais são os 
problemas mais freqüentes e os mais perigosos que uma especialização precoce 
pode causar assim por formar e apontar quais os malefícios que ela traz ao 
desenvolvimento motor de uma criança/adolescente. Além desse fator, há que se 
mostrar que os programas de iniciação esportiva servem como meio de inserção à 
especialização precoce, destacando a sua importância e seus aspectos dentro de 
sua pedagogia, que uma iniciação esportiva oferece. Também se fez necessário 
apontar quais os riscos de um treinamento específico dentro de programas de 
especialização, quais os pontos negativos que esse treinamento oferece ao 
desenvolvimento motor e cognitivo de um criança/adolescente.  
Palavras-chave: Desenvolvimento motor, Especialização precoce; Treinamento 
específico.  
 

ABSTRACT 
 

This work is presented with the intention of addressing the possible problems that 
specialization brings to athletes still in the motor and cognitive development phase. 
For this to be possible, it was necessary to detect which are the most frequent and 
most dangerous problems that an early specialization can cause, thus forming and 
pointing out what harm it brings to the motor development of a child / adolescent.  In 
addition to this factor, it must be shown that sports initiation programs serve as a 
means of insertion into early specialization, highlighting their importance and aspects 
within their pedagogy, which a sports initiation offers. It was also necessary to point 
out the risks of a specific training within specialization programs, what are the 
negative points that this training offers to the motor and cognitive development of a 
child / adolescent..  
Key-words: Motor development; Early specialization; Specific training. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esporte hoje é uma palavra muito utilizada. São várias pessoas praticando-o 
como maneira de lazer, esporte ou até mesmo para a manutenção da saúde. 
Atualmente, o esporte tem grande influência com crianças e adolescentes, pois a 
maioria dos jovens busca obter sucesso e seguir carreira dentro de uma modalidade 
esportiva, e é nesse aspecto que podemos citar a especialização precoce de atletas 
ainda em desenvolvimento motor e cognitivo.  

Podemos encontrar variados clubes e empresas que oferecem programas 
onde buscam formar atletas que visam o rendimento, com treinamentos específicos 
trabalhados em longo prazo tendo o intuito das competições, buscando sempre a 
vitória.  

A iniciação esportiva3 tem por finalidade ser o meio de acesso do esporte a 
uma especialização precoce, pois é o primeiro contato da criança/adolescente a uma 
modalidade esportiva. O desenvolvimento motor na fase de iniciação é um fator 
importante, pois é onde se apresentarão as melhorias e a evolução motora de cada 
criança/adolescente, mais não é o que podemos notar nos programas de iniciação 
esportiva. 

A especialização é quando um atleta é submetido a um período de 
treinamento, que visa a aquisição de novas habilidades ou o aprimoramento das já 
existentes, também visa a melhoria dos fatores físicos, como resistência, força e 
agilidade entre outras. 

A iniciação esportiva mostra-se complexa, pois em seus programas devem 
ser seguidos os âmbitos que caracterizam uma iniciação, que respeite as limitações 
da criança/adolescente, e ajude no seu desenvolvimento. 

Outro fator que podemos enfatizar na iniciação esportiva, é a influência de 
pais e técnicos, pois são os principais incentivadores à prática de esportes, e de uma 
possível futura especialização precoce. 

O treinamento precoce4 tem por finalidade treinar o indivíduo jovem com 
pouca idade onde se tem mais tempo para o atleta melhorar e se tornar um atleta de 
alto rendimento, mas isso é uma maneira equivocada que os programas de 
especialização e treinamentos oferecem. 

A questão principal desta pesquisa é o fato de como se apresentam os 
aspectos teóricos que abordam o processo de especialização precoce de jovens 
atletas durante seus processos no desenvolvimento motor e cognitivo? 

Devido a evolução rápida dos esportes nestes últimos anos, é necessário que 
se obtenha atletas de elite em cada modalidade, pois as equipes estão totalmente 
voltadas à competitividade, ou seja, ao rendimento, e com isso acabam por ter como 
base atletas ainda em baixa idade, para que possam trabalhar desde a infância e a 
adolescência, é assim que começam os trabalhos de especialização precoce, no 
qual se visa especializar uma criança/adolescente em tal modalidade, tornando-a em 
um “mini-atleta”. É neste momento em que podemos notar que atletas acabam por 
sofrerem com lesões e com a desistência e desinteresse no esporte. 

                                                 
3
 Santana (2005), procurando uma iniciação esportiva que contemple toda a complexidade humana, 

a entende como o período em que a criança inicia a prática regular e orientada de uma ou mais 
modalidades esportivas, e o objetivo imediato é dar continuidade ao seu desenvolvimento de forma 
integral. 
4
 Entendemos por treinamento intensivo precoce (especialização esportiva) o período onde adotam-

se programas e métodos de treinamento especializados (SANTANA, 2001). É quando a criança faz, 
sistematicamente, um único tipo de esporte e encontra aulas que não são diversificadas (SANTANA, 
2004). 
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Como objetivo geral desta pesquisa, houve a intenção de abordar os 
possíveis problemas que a especialização traz aos atletas ainda em fase de 
desenvolvimento motor e cognitivo. Para que isso fosse possível, foi necessário 
detectar quais são os problemas mais freqüentes e os mais perigosos que uma 
especialização precoce pode causar assim por formar e apontar quais os malefícios 
que ela traz ao desenvolvimento motor de uma criança/adolescente. 

Além desse fator, há que se mostrar que os programas de iniciação esportiva 
servem como meio de inserção à especialização precoce, destacando a sua 
importância e seus aspectos dentro de sua pedagogia, que uma iniciação esportiva 
oferece. Também se fez necessário apontar quais os riscos de um treinamento 
específico dentro de programas de especialização, quais os pontos negativos que 
esse treinamento oferece ao desenvolvimento motor e cognitivo de uma 
criança/adolescente. 

 
2. METODOLOGIA 

Em sua obra Lakatos e Marconi (2011, p.43) destacam que a pesquisa pode 
ser considerada formal, com a maneira metodológica de pensamento reflexivo, e 
requer tratamento cientifico, e se condiciona para o caminho para conhecer a 
realidade ou para se descobrir as possíveis verdades. É específico procedimento 
reflexivo sistemático e crítico, que nos permite a descoberta de novos dados e fatos, 
relações e leis sejam em qualquer campo do conhecimento. 

Dessa forma, a presente pesquisa apresenta característica de ser 
bibliográfica em relação aos procedimentos técnicos adotados pois tem por 
finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição científica que se realizaram 
sobre determinado assunto ou fenômeno (neste caso, a avaliação formativa). 
Salomon (1999, p.89) ressalta tal ponto no momento em que comenta que a 
construção deste tipo de pesquisa” funda-se na posição de diversos autores que 
abordam determinado assunto. 

Em relação aos objetivos propostos, assume aspectos de Exploratória haja 
vista a possibilidade de se aumentar a experiência acerca de um determinado 
problema. Novamente adotamos Salomon (1999, p.89) no instante em que este 
coloca que tal tipo de pesquisa tem como objetivo “familiarizar o pesquisador com o 
problema, possibilitando tornar o mesmo mais explícito ou a construção de 
hipóteses.” 

. 
3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. INICIAÇÃO ESPORTIVA E DESENVOLVIMENTO MOTOR: APONTA-MENTOS 
RELEVANTES 
 

A terminologia esporte atualmente é muito utilizada uma vez que são várias 
pessoas de diferentes faixas etárias praticando-o como lazer, qualidade de vida e 
também para a manutenção da saúde no intento de manter uma vida saudável.  

Este aspecto saúde é deixado de lado quando citamos o fator rendimento, 
pois quando utilizamos a palavra “rendimento” não podemos considerar a questão 
saúde e qualidade de vida, um atleta de rendimento sempre está oscilando entre a 
saúde e lesões. 

Hoje o esporte tem grande influência com crianças e adolescentes, a maioria 
dos jovens busca obter sucesso e uma carreira dentro de uma modalidade esportiva, 
e é nesse aspecto que podemos citar a especialização precoce de atletas ainda em 
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desenvolvimento motor e cognitivo. Outro fator que incentiva essas crianças 
adolescentes é a mídia, que promove eventos com atletas de respectivas 
modalidades, sendo esses os que têm sucesso em sua modalidade. 

Outro fator de grande influência, é a família, principalmente os pais, que dão 
apoio aos seus filhos para que eles se tornem possíveis profissionais, também 
enxergando em seus filhos um futuro, e realizando seus sonhos em cima deles. 

Podemos encontrar variados clubes e empresas que oferecem programas 
onde buscam formar atletas, que visam o rendimento, com treinamentos específicos 
trabalhados em longo prazo com o intuito das competições, buscando sempre a 
vitória.  

Temos também os projetos de iniciações esportivas, onde os profissionais 
acabam por várias vezes confundindo o intuito da iniciação, tornando-a em uma 
especialização. Alguns outros clubes ou empresas oferecem o esporte como 
desenvolvimento social, lazer e qualidade de vida, mas é a minoria, e dentro desta 
minoria, acabam por dar outro enfoque, levando para o lado do rendimento. 

As crianças e adolescentes que praticam modalidades esportivas estão 
inseridas a um costume, que é de influência dos profissionais de educação física e 
treinadores, pois estes jovens quanto possíveis atletas, estão focados em 
competições, vencer e premiações. Visando assim um possível sucesso e uma 
carreira promissora, sendo treinados e focando cada vez mais nos treinamentos, 
assim acabam por se especializarem precocemente, e esse é o maior problema que 
está se desencadeando. 

Todos estes estilos de programas citados, como iniciação, escolinhas, 
projetos ou categorias de base 5estão ligados ao meio do rendimento, sempre 
puxando para este lado, pois todo profissional, clube ou empresários apostam em 
jovens talentos, querendo respostas rápidas de uma criança ou adolescente, mas 
este tipo de resposta está sendo negativa, pois veremos que o fator “especialização 
precoce”, oferece mais danos do que ganhos. 

Desenvolvimento motor se dá através de fatores em que o organismo se 
apresenta aos estímulos dados a ele e o fator genético. Esses fatores são de 
vivências motoras e também o entorno em que se vive, se obtém grande influência 
de participação no desenvolvimento motor, assim conseqüente a maturação do 
organismo. 

 

3.2. A ESPECIALIZAÇÃO PRECOCE: NUANCES DE SUA CARACTERIZAÇÃO 
 

A especialização é quando um atleta é submetido a um período de 
treinamento, que visa à aquisição de novas habilidades ou o aprimoramento das já 
existentes, também visa à melhoria dos fatores físicos, como resistência, força e 
agilidade entre outras. 

O mundo esportivo, hoje pauta-se por rendimento, são vários clubes que 
buscam atletas “estrelas”, visam o futuro do clube, do atleta e o financeiro. Este 
trabalho é realizado por várias entidades esportivas, achar jovens talentos para as 
modalidades, sendo que procuram atletas cada vez mais novos para que possam 
lapidá-los para a específica modalidade.  

                                                 
5
 As categorias de base, também conhecido como desporto de base, é a pratica de esportes entre 

crianças e adolescentes dentro de uma agremiação esportiva com o intuito de formar esses jogadores 
para que no futuro venha a disputar competições profissionais, 
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As categorias de base6 ou equipes de treinamento esportivo específico 
mostram interessados em pautar-se apenas em competições, desprezando os 
fatores educativos ou sociais que o esporte traz junto a ele. Especialização precoce 
e rendimento são algo normal nos meio esportivos de crianças ou adolescentes, pois 
inseridos a essa “cultura”, de competições e rendimento, visam apenas a sua 
melhoria para que possam se sobressair aos demais, mas para que essa melhoria 
possa aparecer, é preciso que se especializem ainda jovens na modalidade 
esportiva desejada.  

Com isso esses jovens têm carreira e planos traçados para uma eventual 
carreira esportiva, focando-se no treinamento. 

 
Devido nas últimas décadas, no mundo inteiro, crianças serem introduzidas precocemente na 
prática de treinamento desportivo específico, em busca de resultados imediatos, faz-se 
necessário um estudo mais profundo, para que se verifique as conseqüências de ordem fisio-
psicológica destes programas de Educação Física. VIEIRA (1989, p.24) 
 

O fator especialização precoce, se dá quando uma criança ou adolescente 
são inseridos em uma modalidade que irá aperfeiçoar gestos técnicos, capacidades 
físicas e a grande responsabilidade com o esporte, a especialização traz junto a ela 
períodos de treinamento excessivos, desgastantes visando o rendimento esportivo 
de cada atleta. Isso quando trabalhado e aplicado em crianças /adolescentes, pode 
acarretar em problemas de variados aspectos, tais como no desenvolvimento motor, 
desenvolvimento cognitivo e fatores psicológicos.  

Podemos ainda citar a questão das lesões, o trabalho realizado de 
treinamento, por oferecer grandes mudanças fisiológicas traz com essas mudanças, 
riscos de lesões e lesões, um trabalho específico tende a forçar muito fisicamente 
um atleta, e, se tratando de crianças e adolescentes podemos alertar que a 
especialização precoce não é indicada quando se está em pleno desenvolvimento. 

 

3.3. A COMPLEXIDADE DA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE INICIAÇÃO 
ESPORTIVA 
 

Os programas de iniciação esportiva são organizados de maneira com que 
vise ao participante o aprendizado motor à aquisição de habilidades, conhecimento 
corporal, valores que o esporte traz junto a ele, formação de cidadão e do caráter, 
vivencia a uma modalidade esportiva e a melhoria das habilidades já existentes. 

Segundo MORIN complexidade é: 
 
Um fenômeno quantitativo, ou melhor, um fenômeno que possui uma quantidade 
extrema de interações e interferências estabelecidas entre um grande número de 
unidades. Compreende, porém, não só grandes quantidades de interações e unidades 
que desafiam nossas possibilidades de cálculo, mas também incertezas, 
indeterminações e fenômenos aleatórios (MORIN apud SANTANA, 2002, p.178). 
(RAMOS, ADAMILTOM, NEVES, RICARDO. PENSAR A PRÁTICA. JAN/JUL. 2008, 
p.4) 
 

A iniciação esportiva tem por finalidade, implantar todos esses aspectos nas 
crianças/adolescentes participante dos programas de iniciação, esses são um dos 
principais aspectos a serem abordados em um programa. 

 

                                                 
6
 Entende-se por Categoria de Base aquelas equipes que são formadas por jovens atletas no intuito 

de se otimizar a sua preparação para um esporte buscando um melhor desenvolvimento físico, 
técnico, tático e psicológico. 
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A iniciação esportiva é um marco na vida do ser humano. Moreira (2003) diz que de- 
pendendo desse primeiro contato, um simples empurrão na piscina, por exemplo, 
pode levar a traumas, assim como uma base motora construída satisfatoriamente 
pode gerar segurança. (RAMOS, ADAMILTOM, NEVES, RICARDO. PENSAR A 
PRÁTICA. JAN/JUL. 2008, p.4) 
 

A complexidade se dá pelo motivo de que na maioria das vezes os projetos 
montados, apresentam erros, que não são corrigidos, e assim acabam por fazer 
parte da iniciação esportiva e o pior acabam por serem seguidas pelos educadores 
físicos.  

Os erros se têm por dois motivos, o primeiro é pela pouca experiência do 
profissional de educação física que acaba por apontar aspectos que são trabalhados 
em treinamentos, onde visam o rendimento e competições, isso acaba desmontando 
o projeto dos programas de iniciação esportiva, outro erro que pode ser apontado, é 
que os profissionais que trabalham com iniciação esportiva acabam por desvirtuar o 
trabalho, assim tornando-a um treinamento, ou seja, especialização precoce.  

Isso também acontece por causa da supervalorização da competição, 
educadores físicos valorizam seu trabalho apenas se participar de competições, e 
obtendo resultados, e assim visando rendimento e trabalhando de maneira incorreta 
na iniciação esportiva. 

 
No entanto, a confusão está no entendi- mento e na diferenciação de iniciação 
esportiva e especialização esportiva precoce, sendo a primeira importante desde a 
mais tenra ida- de e a segunda, no mínimo, duvidosa quanto à sua eficiência. Assim, o 
futuro esportivo da criança depende, em grande parte, desse entendimento para o 
êxito na sua vida (MOREIRA, 2002; RAMOS, ADAMILTOM, NEVES, RICARDO. 
JAN/JUL. 2008, p.5). 
 

A iniciação esportiva é apresentada às crianças/adolescentes como um 
primeiro contato com uma modalidade esportiva, onde eles tomam contato com o 
esporte e as regras, e também com a sua prática regular. Apesar de ser uma 
atividade planejada e regrada, a iniciação visa contribuir no desenvolvimento da 
criança, sem que ultrapasse seus limites, deixando-a fluir naturalmente, e também é 
o momento em que o aluno começa a aprender a forma específica de um esporte.  
 
3.4. O TREINAMENTO PRECOCE  

 
O treinamento precoce é quando uma criança/adolescente é inserida em 

programas de treinamento esportivos que visam o rendimento de tal modalidade, 
que buscam a aquisição ou a melhoria das capacidades físicas, técnicas e táticas, 
este treinamento na grande parte das vezes é dado por altas intensidades por se 
tratar de esporte rendimento. 

 
Especialização esportiva caracteriza-se por cargas de treino muito intensas, que 
promovem rápidos desenvolvimentos da prestação esportiva nas fases iniciais, mas 
que levam a um esgotamento prematuro da capacidade de rendimento, promovendo 
aquilo que se designa por barreiras de desenvolvimento. Desta forma, a 
especialização precoce define a prática intensa, sistematizada e regular de crianças 
e jovens antes das idades consideradas oportunas. (BARBIERI, BENITES, 
MACHADO, p. 03-20.) 
 

Podemos perceber que devido aos excessivos períodos de treinamento em 
crianças/adolescentes, começam a apresentar problemas e disfunções, tais elas 
como as lesões, uma das principais disfunções que podemos citar, mas podemos 
citar muito mais dos problemas de ordem fisiológicas, entre àquelas não fisiológicas 
podemos citar os fatores psicossociais e psicológicos. 
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Vários autores enfatizam que quando uma criança/adolescente é introduzida 
a programas de treinamento, faz com que não seja proveitoso para os clubes e para 
a própria criança/adolescente, tendo em vista que seu desenvolvimento natural 
ainda não está completo, e por isso não é aconselhável essa especialização 
precoce. Brito et al. (2004) apresenta a seguinte consideração sobre o tema: 

 
Em alguns desportos existe mesmo a convicção de que a excelência só pode ser 
alcançada quando, durante os escalões de formação, a aprendizagem de uma 
modalidade, o treino e a competição são corretamente perspectivados e 
concretizados. Sendo reconhecida a importância dos fatores genéticos e do 
envolvimento no rendimento desportivo, é frequentemente sublinhado que um leque 
diversificado de experiências desportivas, vividas durante o processo de crescimento 
e desenvolvimento do praticante, parece relacionar- se positivamente com a 
obtenção de altos rendimentos na idade adulta. Face a este quadro lógico-empírico, 
será razoável pugnar para que o processo de formação e de treino em idades jovens 
procure fomentar e proporcionar, em particular durante o estádio de treino de base, 
uma grande diversidade de experiências motoras. Não obstante, é comum observar-
se que o treino nas etapas iniciais do processo de formação desportiva continua a 
ser orientado à imagem do treino do atleta adulto, ou seja, perspectivado segundo a 
lógica do rendimento e da obtenção de resultados significativos tão depressa quanto 
possível. Obviamente que, no caso do desporto jovem, a opção por trajetos desta 
natureza vai desaguar numa preparação precocemente especializada, levando, por 
um lado, à redução da diversidade de experiências e, por outro, ao aumento 
exagerado das cargas de treino. Se assim não fosse, a obtenção “imediata” de 
resultados desportivos de qualidade por parte dos jovens ficaria comprometida 
(BARBIERI, BENITES, MACHADO. p.18) 
 

Muitas vezes o treinamento precoce, antes da fase pubertária, acontece que, 
devido a pouca idade, e o não desenvolvimento completo, os princípios a serem 
treinados como, velocidade, força, resistência e habilidades técnicas são 
apresentadas poucas mudanças, pelo motivo de que, por se tratar de indivíduos que 
ainda apresentam em pleno processo de formação, o fator fisiológico faz com que 
não se obtenha muitas melhoras nessas capacidades, muitas vezes até nenhuma 
melhora então se pode perceber que o treinamento precoce não é indicado ainda na 
fase de formação. 

A maioria dos treinadores de modalidades esportivas utiliza a especialização 
precoce, para a formação de novos atletas estes que irão obter vantagens sobre os 
demais adversários.  

Quando este jovem é associado a competição, ele demonstra ser sucesso 
futuro, pois é nas competições que eles se destacam perante aos demais. Para este 
destaque, o treinador, seja qual for a modalidade, impõe cargas sobre o iniciante, 
que são bem próximas do treinamento dos adultos. 

Deve-se focar que a iniciação esportiva pode começar o mais cedo possível, 
para que haja a melhoria das habilidades e o amadurecimento do desenvolvimento 
motor e cognitivo, mas a especialização precoce não, pois o treinamento precoce 
demonstra-se prejudicial à formação sensível deste “atleta” ainda na fase de 
desenvolvimento.  

A especialização precoce pode acarretar em vários problemas de ordem 
fisiológicas e psicológicas, devido ao treinamento intenso, e a assimilação da 
responsabilidade com o mesmo, que a criança/adolescente deve ter, devido a 
grande responsabilidade imposta sobre ele. 

Fica claro que a melhor idade para se trabalhar especificamente, visando 
obter as qualidades físicas, técnicas e táticas, se dá a partir dos 14 anos de idade 
onde podemos observar que a partir desta idade as habilidades e capacidades 
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adquiridas são mais aparentes, pelo fato do organismo já formado aceitar alterações 
fisiológicas e também o desenvolvimento do fator cognitivo. 

 

3.4.1. Fases Iniciais do Treinamento Especializado Precoce 

 

O treinamento precoce se dá quando a criança se encontra ainda na fase da 
iniciação esportiva, onde educadores físicos acabam por confundir a iniciação 
esportiva, assim sendo um ponto de partida para uma especialização precoce. 

A pedagogia adotada pelos profissionais de Educação Física, está na mesma 
linha da supervalorização do esporte rendimento, pois ao se tratar de desempenho, 
e da confusão de iniciação com treinamento, acaba por seguir este aspecto. 

Com essa valorização do esporte rendimento, percebe-se que o primeiro ato 
do treinamento especializado foca-se na parte do desenvolvimento físico do “atleta”, 
assim visando a aquisição de habilidades específicas, ou a melhoria das já 
existentes. Essa é uma das principais fases do treinamento especializado precoce. 

Outro fator é de se eleger um modelo de atleta ideal, que vai ser aplicado aos 
integrantes de uma equipe ou esporte individual. Este atleta modelo tem por função 
moldar neste aspecto imaginado como o de um atleta modelo, para que se possa 
trabalhar na maneira que o profissional de Educação Física ou técnicos decidirem. 

Tal modelo de atleta é determinado pelo profissional de Educação Física que 
acompanha este público, sendo também um grande influenciador dentro de sua 
equipe esportiva, pois é ele quem decide a forma e como vai ser trabalhado o dito 
“modelo de atleta ideal” que o mesmo idealiza. 

Mais uma das fases a se abordar é a da seleção dos atletas, pois esta fase 
tem por função fazer a seleção dos “atletas” que mais agradam por suas 
capacidades e também se encaixam no modelo de atleta ideal, assim podendo fazer 
parte das equipes esportivas. 

Outro principal fator é de enfatizar e valorizar as competições esportivas que 
têm por finalidade o rendimento, e para tal, é necessário uma especialização 
precoce. Nesse sentido, o autor sustenta que os professores de Educação Física 
tendem a tomar atitudes que justificam essa afirmativa: 

 
a)investem no desenvolvimento das capacidades físicas e no controle destas e das 
variáveis antropométricas; b) investem no aprimoramento, em geral precoce, das 
habilidades técnicas e táticas; c) elegem um modelo de atleta ideal a ser perseguido; 
d) investem na seleção de crianças que atendam às exigências de um modelo de 
atleta ideal e que componham as equipes menores  de competição; e) participam de 
campeonatos nos quais se reproduzem estruturas de competição do esporte 
profissional; f) elegem a competição como o principal referencial para avaliar as 
crianças. (RAMOS, NEVES. A INICIAÇÃO ESPORTIVA E A ESPECIALIZAÇÃO 
PRECOCE À LUZ DA TEORIA DA COMPLEXIBILIDADE-NOTAS 
INTRODUTÓRIAS. 2008, p.5) 
 

3.4.2. Iniciação X Especialização Esportiva: Aspectos Fundamentais 

 

O esporte hoje tem por finalidade a apresentação do esporte-espetáculo, 
onde se vê atletas nomeados, ou seja, atletas de elite, para que se possa obter o 
esporte-espetáculo são necessários atletas de alto rendimento. 

De certa maneira torna-se fundamental que o atleta passe pelas fases 
esportivas, que têm por finalidade formá-lo, para que possam chegar ao alto nível, 
assim possibilitando a ser um atleta considerado de elite. 
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As etapas começam com a iniciação esportiva, onde podemos ver o processo 
de onde tem por finalidade o lúdico, a ajuda do desenvolvimento da 
criança/adolescente, onde começa a se descobrir como um atleta.  

Em seguida, passa para a fase da especialização esportiva, onde podemos 
ver que os trabalhos se apresentam mais intensificados, pois é onde irá se 
aperfeiçoar as capacidades físicas, técnicas e táticas do atleta. 

 
De modo geral, os atletas de elite percorrem os três estágios ─ iniciação, 
especialização e aperfeiçoamento ─ do desenvolvimento do talento, e somente 
alguns vivenciam o quarto estágio ─ manutenção (BLOOM, 1985; DURAND-BUSH; 
SALMELA, 2004).  
 

Podemos perceber esta transição de fases, pelo motivo de que essa transição 
é marcada por diversos fatores psicológicos e fisiológicos, pois ao passar de uma 
fase para outra, acontece a mudança de técnicos e do estilo de trabalho realizado 
em cada fase, também podemos destacar o fator cobrança, qual irá obter uma 
drástica mudança nessa questão, pois a cobrança na especialização esportiva é 
muito maior e mais intensa. 

Quando a criança/adolescente está na iniciação esportiva acaba por se 
adaptar ao estilo pedagógico que a iniciação oferece e também com a maneira como 
o profissional de Educação Física trabalha. Pois o trabalho de iniciação esportiva 
tem como finalidade exercer no processo de desenvolvimento das habilidades. 

Quando o atleta vai para a fase de especialização esportiva, ele tem de se 
adaptar a esses novos estímulos, pois na especialização se do enfoque ao 
treinamento desportivo, qual se tem muita cobrança, e os treinamentos são muito 
mais intensificados por se tratar de esporte-rendimento. 

Nesse momento, podemos perceber qual o grande agravante a fatores físicos 
e psicológicos, a passagem de fase faz com que o atleta sofra alterações, assim 
sofrendo algumas adaptações, no entanto essa passagem de fase apresenta-se 
muito intensa quando falamos nos aspectos psicológicos e fisiológicos de uma 
criança/adolescente. 

As fases de iniciação esportiva e especialização esportiva são extremamente 
necessárias na formação de atletas de elite, pois tendem a seguir uma 
complementação em cada fase, tornando fundamental uma para a outra, sendo que 
a iniciação esportiva é de extrema importância para os trabalhos de especialização 
esportiva. 

Um dos aspectos fundamentais da iniciação é de preparar os possíveis 
atletas para uma futura carreira no ramo esportivo, pois é o momento onde o “atleta” 
irá se desenvolver, assim adquirindo as habilidades motoras, determinando qual 
esporte a criança/adolescente tem mais perfil.  

Outro aspecto fundamental para tal sucesso é a influência do Profissional de 
Educação Física, pois ele sabe qual o esporte a criança se adapta melhor, qual o 
perfil esportivo daquela criança/adolescente, assim podendo influenciar na escolha 
de qual esporte essa criança/adolescente irá se especializar. 

A iniciação esportiva apresenta-se fundamental para a especialização 
esportiva, pois é aonde se irá “construir” o futuro atleta, ajudando no 
desenvolvimento motor da criança/adolescente, com isso pode-se inserir o atleta a 
um programa de especialização esportiva. 

Mas na maioria das vezes, não é o que vemos, pois esta ganância em se 
obter atletas de elite cada vez mais cedo, faz com que essa fase da iniciação 
esportiva seja pulada, assim entrando logo em um programa de especialização 
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esportiva, isso acarreta ao atleta em problemas, e é neste momento que podemos 
utilizar o termo de especialização precoce. 

 

3.4.3. A Competição como Fator Motivador do Treinamento Precoce 

 

Os torneios e campeonatos esportivos chamam muita atenção, pois a mídia 
ajuda com que a competição se torne parte da vida esportiva das pessoas, dando 
grande valor ao esporte rendimento, que se obtém de variados torneios e 
campeonatos de grande porte. 

O esporte rendimento é o principal combustível para a participação de 
equipes em campeonatos, e torneios, pois a quantia em premiações é alta, 
acabando por chamar a atenção das equipes para tal. Outro fator que podemos citar 
é que com esses campeonatos e torneios esportivos chamam muito atenção de 
patrocinadores, pois é muito vivo dentro da cultura esportiva do ser humano, todos 
acompanham algum esporte que mais se identifica, e a mídia acaba por influenciar e 
ajudar neste caso.  

Dentro dessas pessoas que acompanham esportes, podemos falar que a 
maioria delas são crianças/adolescentes, pois ao acompanhar esses eventos 
esportivos, faz-se incentivo para que participem de práticas esportivas assim 
idealizando uma futura carreira esportiva, na qual irá participar desses tais 
campeonatos ou torneios. 

Com isso podemos notar que a criança/adolescente se sente na necessidade 
em praticar tal esporte que mais tenha afinidade, com isso começa-se a 
especialização precoce, devida a motivação que o esporte se dá e a mídia. 

Quando uma criança/adolescente entra em um programa de iniciação 
esportiva, ele tem como principal trabalhar seu desenvolvimento, e com esse 
programa pedagógico da iniciação esportiva não oferece as competições esportivas 
que todos os jovens idealizam, e acompanham perante a mídia esportiva. 

Por isso as crianças/adolescentes acabam por se especializar precocemente, 
para que possam participar de eventos esportivos competitivos, os programas de 
especialização oferecem este tipo de pedagogia do treinamento visam a competição, 
e tem por finalidade de inserir seus atletas em competições, para que desde a 
pequena idade comecem a criar hábito, e vivência da competição.  

O que chama a atenção destas crianças/adolescentes é o fator vitória, 
medalhas, o vencer e a aceitação dentro do esporte que pratica, outro fator que 
motiva, fora a competição, são os pais, pois a criança quando pequena é de fácil 
influência, e os pais são os principais influenciadores, pois colocam em seu filhos o 
sonho de ser atleta, que eles nunca conseguiram ser, pois colocam a criança ao 
nível de tratamento como um mini-atleta. 

Com isso a criança, se sente na obrigação de sempre vencer, para obter o 
reconhecimento dos pais, isso é um dos problemas. Quando a criança/adolescente 
acaba por se sentir pressionada para vencer e sempre trazer resultados para seu 
clube, e orgulho para os pais. 

 
Cárdenas (2003), em pesquisa com os atletas de eventos de campo de atletismo do 
projeto UCS Olimpíada 2004, aponta os aspetos mais representativos para a prática 
destes esportes pelos sujeitos: representar a nação em diferentes eventos 
estaduais, nacionais e internacionais, bem como melhorar seu rendimento em 
competições internacionais; prazer em participar nos treinamentos e competições; 
melhorar o condicionamento físico; e, reconhecimento da família e de colegas 
(INTERDONATO, MIARKA, OLIVEIRA et al. 2008, p.5) 
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O fator treinamento faz com que haja sim uma grande influência, quando uma 
equipe entra em uma competição, ela é pressionada a obter resultados para sua 
equipe, e com isso o treinamento tende a ser muito mais intenso, o período de 
tempo aumenta, devido a visão da competição.  

Com esse excesso de treinamento, acaba-se por se obter os problemas 
desencadeados do treinamento precoce realizado, pois “o esporte é fortemente 
direcionado para o alcance de metas pelo sentido e intensidade dos esforços”. 
(SAMULSKI, 2002, KIJINICK; GORGATTI; SANTOS, 2005) 

A competição tem sim grande influência dentro do treinamento esportivo, pois 
o treinamento baseia-se nesse aspecto, competir e adquirir resultados, resumindo 
visam o rendimento esportivo. Com essa influência acabamos por apontar que o 
treinamento fica mais voltado para as competições, tornando-se mais intensos e com 
isso agravando ainda mais os problemas desencadeados da especialização 
precoce. 
 

4. CONCLUSÃO 

 

A especialização precoce é um método desinteressante quando tratamos de 
crianças e adolescentes que ainda estão em plena fase de desenvolvimento, assim 
podendo apontar que a especialização precoce traz a eles malefícios que irão 
repercutir em suas respectivas vidas, tanto no presente quanto no futuro, também 
mostrando que os problemas físicos e cognitivos são os mais afetados, quando 
citamos o fator problema, mostramos que a especialização é vista como fator 
agravante para as crianças/adolescentes. 

Pode-se perceber, no transcorrer do texto organizado, que o envolvimento de 
crianças e jovens nos ditos e denominados esportes de competição enfatizam 
grande preocupação dos autores pertencentes à comunidade científica, destacando 
de forma acintosa as mais diversas implicações que a constante busca por 
resultados em competições poderá incidir a longo prazo. 

Deve-se ainda ressaltar que a enfatização errônea que é atribuída aos 
resultados imediatistas, acaba, muitas vezes, por não condizer com aquilo que se 
preconiza para a organização dos trabalhos de formação àqueles ditos “categorias 
de base”, e sim, num arraigado processo de especialização esportiva em momento 
não oportuno para tal situação. 

Destaque-se aqui a importância que deve ser dada aos processos de 
treinamento contínuo, formativo e bem estruturado, ou seja, numa proposta de 
favorecimento ao desenvolvimento amplo da criança ou adolescente envolvido, isso 
tudo, na finalidade de que estes, não vivenciem a médio prazo os problemas 
oriundos de uma especialização precoce. 

Por fim, fica implícito o fato de que durante as primeiras etapas do 
aprendizado esportivo é que se devem estabelecer as bases do futuro desempenho 
do atleta e, para isso, o trabalho do psicólogo do esporte pode ser fundamental.  
A especialização esportiva precoce é um tema que necessita de maiores 
investigações, portanto, outros estudos e pesquisas de campo nesta área tenderão a 
comprovar os apontamentos levantados nesta pesquisa. 

. 
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EMPREENDEDORISMO E EDUCAÇÃO FÍSICA: ORGANIZAÇÃO, 

ESTRUTURAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM GUIA DE PROCEDI-

MENTOS E AÇÕES PARA EMPREENDER NO SEGMENTO FITNESS 
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RESUMO 
 
Este artigo priorizou trabalhar com o conceito Empreendedorismo e direcioná-lo à 
Educação Física, trazendo também as possibilidades e conhecimentos que podem 
ser direcionados ao educador físico naquilo que tange à forma de como empreender 
em tempos que apresentam clientes cada vez mais exigentes em novidades e 
qualidades de serviços prestados. O problema da pesquisa versou sobre o fato de 
como estabelecer um guia de ações que possibilite aos Profissionais de Educação 
Física a compreensão das etapas que se fazem necessárias para a efetivação no 
ramo do Fitness e Welness. Já o objetivo principal da pesquisa procurou organizar 
um roteiro de ações eficaz e prático que possa possibilitar aos Profissionais de 
Educação Física a compreensão das etapas que se fazem necessárias para 
empreender no ramo. Metodologicamente, a pesquisa se pautou na estratégia da 
pesquisa bibliográfica e exploratória em função de seus procedimentos técnicos e de 
seu objetivo. Considerando, no entanto, a importância da inovação para a atividade 
física e os instrumentos relacionados à questão e características tais como: 
credibilidade, inovação, criatividade, objetivos, metas e riscos associados ao tipo de 
negócio empreendido. A pesquisa mostra a relevância na compreensão do conceito 
empreendedor, porém, a inovação e aceitação da sociedade moderna na qualidade 
dos serviços ainda é um desafio a todos os envolvidos em tal combate, pois também 
depende das escolhas dos mesmos. 
Palavras-chave: Empreendedorismo; Educação Física; Inovação; Criatividade. 
 
 

ABSTRACT 
 
This article prioritized working with the concept of Entrepreneurship and directing it 
towards Physical Education, also bringing the possibilities and knowledge that can be 
directed to physical educators in what concerns the way of entrepreneurship in times 
that present increasingly demanding clients in novelties and qualities services 
provided. The research problem dealt with the fact of how to establish an action 
guide that allows Physical Education Professionals to understand the steps that are 
necessary for effective training in the field of Fitness and Welness. The main 
objective of the research, on the other hand, sought to organize an effective and 
practical action plan that could enable Physical Education Professionals to 
understand the steps that are necessary to undertake in the field. Methodologically, 
the research was based on the strategy of bibliographic and exploratory research 
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according to its technical procedures and its objective. However, considering the 
importance of innovation for physical activity and the instruments related to the issue 
and characteristics such as: credibility, innovation, creativity, objectives, goals and 
risks associated with the type of business undertaken. The research shows the 
relevance in understanding the entrepreneurial concept, however, the innovation and 
acceptance of modern society in the quality of services is still a challenge to 
everyone involved in such combat, as it also depends on their choices. 
Keywords: Entrepreneurship; Physical Education; Innovation; Creativity. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

A demanda por serviços relacionados ao fitness e welness tem aumentado e, 
esse crescimento, tem motivado inúmeros novos investimentos nessa área nos 
últimos anos.  

Esse é um dos motivos que têm contribuído para o constante aumento tanto 
na estruturação quanto na procura por serviços relacionados a esse segmento, fato 
este que demonstra claramente que há, cada vez mais, um reconhecimento da 
necessidade da busca pela qualidade de vida, da forma física desejada, do 
aumento na expectativa de idade da população, os mesmos estão levando pessoas 
a cuidar do corpo promovendo maior qualidade de vida e um estilo mais saudável.  

Com essa nova demanda no mercado, identifica-se a necessidade de 
promover exercícios físicos voltados a família, sem distinção de idade e o local ideal 
escolhido para se instalar esse tipo de empresa foi na cidade de Ortigueira- PR.  

Nesse Município, constatou-se a existência de um número expressivo de 
empreendimentos comerciais e residências e, mesmo sendo considerada a cidade 
mais miserável do Estado (em 2003). Atualmente o IDH do município é 0,6203 , o 
que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 
0,600 e 0,699).com cerca de 25 mil habitantes apresentando, segundo o Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPDES). 

É fato que essa situação, acima descrita, já vem mudando há alguns anos e 
isso se deve aos investimentos realizados e às políticas municipais adotadas na 
última década, prova disso é o complexo industrial da Unidade Puma Klabin S.A. 
recentemente implantado e inaugurado no Município citado. 

Tal complexo industrial foi edificado na localidade de Campina dos Pupos, 
zona rural do município, e esse fato acabou por atrair novas empresas prestadoras 
de serviços diretos e indiretas e, esse fato acabou por gerar riquezas e 
arrecadações de impostos, contando também com a vocação da apicultura sendo o 
segundo maior produtor de mel do Paraná com aproximadamente 10% da produção 
estadual (IBGE,2010). 

O Empreendedorismo, ao que se apresenta, já havia tomado seu lugar na 
sociedade a muitas décadas atrás, pois, ao encontramos uma fala de Galileu 
Galilei, ("Você não pode ensinar coisa alguma a nenhuma pessoa; você apenas 
pode auxiliá-la a aprender por si mesma") pode-se, por analogia, compreender a 
importância dada a este fator e ato de empreender. 

O propósito é provocar o leitor a interagir, refletir, deixando a cada um o 
momento de uma nova descoberta e a satisfação que ela pode proporcionar. Ao 
planejar montar um negócio próprio ou desenvolver uma organização já existente, 
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escolha uma organização ou profissional como seu referencial e pesquise tudo a 
respeito. Qualquer que seja o negócio, a história acabará verificando no principal 
empreendedor uma força sempre presente e predominante: a motivação para a 
realização. 

O sucesso empresarial não consiste apenas no desenvolvimento de 
habilidades específicas, tais como finanças, marketing, produção, etc; na concessão 
de incentivos creditícios e/ou fiscais, mas também nas atitudes empreendedoras. 

Assim sendo, deve-se, ao pensar em empreender, vir a refletir sobre as 
características citadas e analisar qual a sua situação em relação a cada uma delas, 
vindo a verificar quais são seus pontos fortes e quais pontos são passíveis de 
melhoria e, sempre, passar a estabelecer metas, visando o sucesso. 

Passar a buscar soluções inovadoras, capazes de manter em constante 
evolução na busca da liderança, no intuito de estar melhor preparado para obter 
sucesso em seus objetivos vem configurar uma caminhada essencial àqueles que 
pretendem adentrar ao “mundo” do empreendedorismo. Desta forma elegemos 
como questão principal de nossa pesquisa o fato de como estabelecer um guia de 
ações que possibilite aos Profissionais de Educação Física a compreensão das 
etapas que se fazem necessárias para a efetivação no ramo do Fitness e Welness? 

O objetivo principal da pesquisa procurou organizar um roteiro de ações 
eficaz e prático que possa possibilitar aos Profissionais de Educação Física a 
compreensão das etapas que se fazem necessárias para empreender no ramo do 
Fitness e Welness. Especificamente os objetivos versaram sobre apresentar a 
definição de Empreendedorismo e os conceitos estabelecidos do que é 
empreender, contextualizar o empreendedorismo no âmbito universitário e as suas 
possibilidades de efetivação, destacar as questões do empreendedorismo no Brasil 
atual e estabelecer um roteiro eficaz que aborda planejamento estratégico e plano 
de negócios voltados ao segmento do fitness e welness. 

Percebe-se que existe uma carência de empreendimento no segmento do 
Fitness e Welness, onde a falta de academias no município de Ortigueira motivou a 
identificar benefícios para a sociedade e suas famílias de um espaço estruturado 
para poder gerar qualidade de vida e sociabilização entre os munícipes, por esse 
motivo trazemos um plano de negócios que oferece um estudo prévio que avalia 
vantagens de abertura da empresa e sua viabilidade.  

O guia mostra dificuldades e desacertos que só seriam vistos na prática 
podendo assim diminuir riscos e aumentar as possibilidades de sucesso da 
empresa. Por esse motivo o plano de negócios busca preparar o empreendedor 
permitindo maior conhecimento e indicando o caminho a percorrer desde a abertura 
de sua empresa até o momento de gerir o seu negócio. 

Minimizar, através de um guia, os riscos existentes para se empreender no 
segmento fitness, analisando dados estatísticos existentes e direcionando um 
caminho desde a abertura até a administração do seu futuro negócio.  

Abrir uma academia pode ser um bom negócio se o empreendedor tomar 
todas as providências necessárias, fazendo um bom planejamento estratégico e 
contar com o apoio indispensável de um plano de negócios voltado a sua empresa. 
A falta de um planejamento específico para a sua empresa pode colocar em risco o 
futuro da mesma. 

Assim, justifica-se a realização da presente pesquisa, que traz como intento 
apresentar um guia eficaz, claro e conciso que permita aos profissionais de 
Educação Física recém formados terem a noção exata de etapas a serem 
cumpridas para a criação de um “Negócio Próprio”. 
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2. METODOLOGIA 

Estabelecido o objeto de estudo, assim como os objetivos que nortearão 
nossa pesquisa, passamos a buscar orientações metodológicas básicas para dar 
sustentação à pesquisa. Para tanto, entendemos que esta será detentora das 
características de uma pesquisa bibliográfica em função dos procedimentos 
técnicos e exploratória em função de seus objetivos. 

Bibliográfica uma vez que tem por finalidade conhecer as diferentes formas 
de contribuição científica que se realizaram sobre determinado assunto ou 
fenômeno. SALOMON ressalta tal ponto no momento em que comenta que a 
construção deste tipo de pesquisa ”funda-se na posição de diversos autores que 
abordam determinado assunto” (1999, pág.91). 

Também assume aspectos de Exploratória haja vista a possibilidade de se 
aumentar a experiência acerca de um determinado problema. Novamente adotamos 
SALOMON no instante em que este coloca que tal tipo de pesquisa tem como 
objetivo “familiarizar o pesquisador com o problema, possibilitando tornar o mesmo 
mais explícito ou a construção de hipóteses.” (1999, pág. 93) 

TRIVIÑOS, ainda complementa: 

Pensa-se que a realização de um estudo exploratório, por ser 
aparentemente simples, elimina o cuidadoso tratamento científico que todo 
investigador tem presente nos trabalhos de pesquisa. Este tipo de 
investigação, por exemplo, não exime a revisão de literatura, as entrevistas, 
o emprego de questionários, etc., tudo dentro de um esquema elaborado 
com a severidade característica de um trabalho científico. (1996, pág.109 
e110) 

LAKATOS também contribui acerca do assunto quando coloca que: 
 

Pesquisa alguma parte hoje da estaca zero. Mesmo que exploratória, isto é, 
de avaliação de uma situação [...] em um dado local, alguém ou um grupo, 
em algum lugar, já deve ter feito pesquisas iguais ou semelhantes, ou 
mesmo complementares de certos aspectos da pesquisa pretendida. Uma 
procura de tais fontes, documentais ou bibliográficas, torna-se 
imprescindível para a não-duplicação de esforços, a não ‘descoberta’ de 
idéias já expressas, a não-inclusão de ‘lugares comuns’ no trabalho. A 
citação das principais conclusões a que outros autores chegaram permite 
salientar a contribuição da pesquisa realizada, demonstrar contradições ou 
reafirmar comportamentos e atitudes. Tanto a confirmação, em dada 
comunidade, de resultados obtidos em outra sociedade quanto à 
enumeração das discrepâncias são de grande importância. (1995, pág. 225) 

Ao definir qual é o tipo de pesquisa que se adota, deve-se ressaltar que a 
finalidade de toda e qualquer pesquisa científica não passa apenas pelo fato de 
mera apresentação de um relatório, mas sim, o desenvolvimento de um caráter 
interpretativo no tocante aos dados que foram obtidos. 
 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

O presente estudo deteve a intenção de mostrar as possibilidades de 
inclusão dos aspectos do Empreendedorismo na formação de futuros profissionais 
de Educação Física, estabelecendo, sempre que possível, um paralelo com outras 
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áreas de ocupação profissional, levantando a sua importância, assim como a sua 
utilização e colocação no mercado de trabalho para que sejam aproximados em sua 
essência de contribuição e haja um direcionamento satisfatório. 
 

3.1. UM PANORAMA DO MERCADO DE TRABALHO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Na atualidade os ramos e atividades onde a Educação Física atua são 
diversos, entre eles estão: Educação Física Escolar; Academias; Esportes; Clínicas; 
Ginástica Laboral; Publicidade Esportiva; Marketing Esportivo; e em Empresas 
Públicas e Privadas. O então aluno de Ensino Médio ao optar pelo ingresso no 
Curso de Educação Física, pode escolher entre a Licenciatura e o Bacharelado com 
a possibilidade de realizar a complementação após finalizar um desses cursos. Os 
licenciados podem atuar como professores em escolas, já, o bacharel como 
personal trainer, avaliando as condições físicas dos praticantes, ou também, em 
academias, associações e clubes esportivos. 

SADI, (2004) constata a seguinte situação: 

(...) destaco inicialmente que visualizo na prática e no horizonte, uma 
educação física que é a da cultura corporal do ser social. Aquela que está 
baseada nas múltiplas formas de se movimentar, na pedagogia dos jogos e 
esportes, na formação humana como jogo, arte, estética e ética. 

É notória a situação posta pelo autor no sentido de que se faz necessário uma 
formação mais voltada às demandas atuais do mercado, para que este possa se 
adequar nessa nova onda do momento atual. 
 

3.2. AS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDEDORISMO 

Na área pública e privada o empreendedorismo, gradativamente, firma-se 
como distinta possibilidade de aperfeiçoamento profissional, e em conjunto com a 
atuação de outros profissionais. Na atualidade, o que se espera do profissional é 
que se tenha um espírito empreendedor, mesmo não tendo seu próprio negócio, 
mas que se sinta estimulado para inovar, criando novas possibilidades de 
empreendimento sustentável.  

Ultimamente a economia empreendedora vem se destacando e ganhando 
força, ela teve origem em países como Estados Unidos e Alemanha e mais 
recentemente o Japão. Este tipo de economia de serviços aconteceu depois, da 
crise de desindustrialização que se apresentou em meados da década de 1970 e os 
Estados Unidos mostrava que o crescimento da economia seria quase nulo e o 
desemprego iria crescer. DRUCKER aponta para o fato que “(...) o que está 
acontecendo nos Estados Unidos é algo bem diferente: um redirecionamento 
profundo da economia, de gerencial para empreendedora” (2000, p.01). 

O desemprego em massa e o crescimento nulo não ocorreram como 
evidenciava a crise pela desindustrialização4, isto por que os americanos evoluíram 
com as mudanças, transformaram sua economia em empreendedora. Pequenos 
negócios foram abertos e estes possibilitaram a contratação das pessoas que 
estavam sendo mandadas embora das grandes fábricas por causa da crise.  

                                                           
4
Desindustrialização: Termo usado para definir o período em que a economia americana estava 

deixando de ser em sua maioria industrial para se tornar uma economia de serviços. 
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Todos esses fatos aliados às colocações e situações mencionadas, 
permitiram perceber que o empreendedorismo é uma característica presente na 
atualidade e acabou por potencializar uma base de desenvolvimento de empresas e 
carreiras das pessoas envolvidas com a atividade econômico-social de seus países. 

Segundo Dornelas (2001) antes da década de 90 não se falava em 
empreendedorismo em nosso País, mudança que se deu após instituições como o 
SEBRAE ser fundada.  

O serviço de apoio a micro e pequenas empresas (SEBRAE) é de grande 
importância pois auxilia desde a abertura de novos negócios como até a inovação 
dos já existentes. Em contrapartida o Brasil ainda tem uma carga tributária muito 
alta, o que dificulta a permanência de pequenas empresas viáveis no país. 
 

3.3. DESENVOLVIMENTOS DO POTENCIAL DE EMPREENDEDOR 

Nestes tempos de reengenharia, de reestruturações empresariais, de 
desemprego sem precedentes em nível global, o que se apresenta é a possibilidade 
de abrir um negócio, conseguir uma franquia ou trabalhar por conta, no entanto, é 
necessário saber fazer (ser competente) e querer fazer (estar motivado). É preciso 
mudar atitudes, mas conscientizar-se de suas fraquezas e só então desenvolver o 
seu potencial empreendedor. DORNELAS destaca que “(...) para adquirir esse 
intento, uma das possibilidades disponíveis no Brasil, é aplicada por meio do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae e Sociedade 
Brasileiras para Exportação de Software – Softex ” (2012). 

Uma metodologia da década de 1960 quando, David McClelland, psicólogo 
da Universidade de Harvard identificou nos empreendedores bem-sucedidos um 
elemento psicológico crítico, denominado por ele de motivação da realização ou 
impulso para melhorar, originou o treinamento da motivação para a realização.  

Este tem por finalidade melhorar tal elemento e torná-lo aplicável em 
situações empresariais. Este estudo colocou em evidência as necessidades 
adquiridas, ou seja, as necessidades e motivações que as pessoas desenvolvem 
através da sua experiência ao longo da vida (GONÇALVES JR., 2009). 

Dez características são trabalhadas, sendo que cada uma recebe uma 
pontuação, em função da qualidade do participante. O perfil então é obtido por meio 
de testes de auto-avaliação ou entrevistas dirigidas. 

Essas características são agrupadas em três conjuntos distintos: (1)- 
Realização, (2)- Planejamento e (3)- Poder. Dentro do conjunto de características 
da Realização compreendem: 
 

Quadro 1 – Situação de Realização 

Situação Características 

Busca de oportunidades e iniciativas:  O indivíduo realiza tarefas antes de 

ser solicitado ou mandado; 

 Age expandindo o negócio a novos 

produtos ou serviços; 

 Aproveita as oportunidades fora do 

comum para começar um negócio 

novo, procura financiamentos, novos 

equipamentos, terrenos, etc. 
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Perseverança:  O empreendedor se movimenta 

diante de um obstáculo significativo;  

 Age repetidamente ou muda para 

uma estratégia alternativa, a fim de 

enfrentar o desafio ou superar o 

obstáculo;  

 Assume responsabilidade pessoal 

para o alcance de objetivos e metas. 

Comprometimento:  A pessoa se sacrifica para 

completar a tarefa;  

 Colabora com os parceiros ou 

assume o lugar dos mesmos para 

concluir um trabalho; 

Exigência de qualidade e eficiência:  O indivíduo sempre encontra formas 

de fazer as coisas melhores, mais 

rápidas ou com custo mais baixo;  

 Age de forma a fazer as coisas que 

atendem ou superam padrões de 

excelência; 

Correr riscos calculados:  O empreendedor avalia alternativas 

e calcula os riscos deliberadamente;  

 Procura controlar resultados;  

 Busca situações que implicam em 

desafios ou riscos moderados. 

Fonte: DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship) prática e princípios. São 

Paulo, 2000. Adaptado e elaborado por GOMES, S. C. H.  e OLIVEIRA, A. L., 2020. 

 

Dentro do conjunto de características do Planejamento estão: 
 

Quadro 2 – Situação de Planejamento 

Situação Características 

Estabelecimento de metas:  O empreendedor define objetivos e 

metas desafiantes e com significado 

pessoal; 

 Cria objetivos e metas de longo 

prazo, claros e específicos;  

 Estabelece objetivo e metas de 

curto prazo de fácil mensuração. 

 

Busca de informações:  Procura informações de 

fornecedores, clientes, e concor-

rentes;  

 Consulta de especialistas, 

assessorando-se tecnicamente ou 

comercialmente. 

Planejamento e monitoramento 

sistemáticos: 

 A pessoa cria um plano de 

execução, dividindo grandes tarefas 
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em pequenas subtarefas com 

prazos definidos;  

 Revisa os planos feitos, baseando- 

se em informações sobre o 

desempenho real e situações novas. 

Fonte: DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship) prática e princípios. São 

Paulo, 2000. Adaptado e elaborado por GOMES, S. C. H.  e OLIVEIRA, A. L., 2020. 

 

Dentro do conjunto de características de PODER, compreende: 
 

Quadro 3 – Situação de Poder 

Situação Características 

Persuasão e redes de contatos:  Faz uso de estratégias pró-ativas 

para influenciar ou persuadir 

terceiros;  

 Utiliza pessoas-chave como meios 

para alcançar seus próprios 

objetivos;  

 Age para manter sempre um bom 

relacionamento comercial; 

 

Independência e autoconfiança:  Busca autonomia em relação a 

controles e normas de terceiros;  

 Mantém o seu próprio ponto de vista 

mesmo diante de opositores ou de 

resultados insatisfatórios; 

Fonte: DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship) prática e princípios. São 

Paulo, 2000. Adaptado e elaborado por GOMES, S. C. H.  e OLIVEIRA, A. L., 2020. 

 

Tais propostas não versam apenas no propósito de tentar encontrar todas as 
características numa pessoa com pontuação elevada, mas sim que elas sejam 
equilibradas, formando uma curva sem grandes picos, buscando um gráfico como o 
de um eletrocardiograma normal, sem extremos e sem combinações nefastas. 

A principal característica se deve ao fato de que devem ser exercitadas de 
forma sensata e estarem presentes na pessoa do empreendedor ou de seus 
parceiros, para formar um todo harmônico. Exemplificando, não adianta estabelecer 
metas se não somos perseverantes na ação, assim como não adianta buscar 
oportunidades se não nos aprofundamos na busca de informações e assim 
sucessivamente.  

Esta metodologia voltada ao empreendedorismo acaba por possibilitar e 
estabelecer uma base para análise e um auxílio que ajudará a definir ações de 
desenvolvimento do potencial empreendedor, capacitando o empresário ou 
profissional interessado, por alcançar seus objetivos e suas metas.  
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3.4. A RELEVÂNCIA DO EMPREENDEDORISMO NA FORMAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O MERCADO DE TRABALHO 

A estrutura dos negócios no mundo vem se transformando nas últimas duas 
décadas. As escolas procuram preparar seus alunos para ser bons empregados de 
empresas sólidas. Em seus estudos, LIMA et al., afirmam que “(...) considerar a 
possibilidade de formação da personalidade empreendedora por meio da educação 
é fundamental para o fomento da educação em empreendedorismo e, em 
conseqüência, para o desenvolvimento social”. (2006).  

Na verdade, esta ótica de educação tem que mudar para formar não só bons 
profissionais empregados, mas também bons profissionais empreendedores em 
suas áreas de conhecimento.  

Conscientes da importância do Empreendedorismo no mundo moderno, 
como referência da sociedade atual e maior tendência para as próximas décadas, 
não se pode continuar mantendo os profissionais de Educação Física à margem 
deste processo. Para INÁCIO, ressalta que “(...) a importância do ensino de 
empreendedorismo nas escolas e universidades, a importância do espírito 
empreendedor, a forma de como o professor trabalhará os conteúdos e como o 
aluno irá aprender”. (2009).  

Assim sendo, faz-se necessário, para o progresso desta ciência específica, 
que os profissionais graduados sejam preparados não só na técnica, mas também 
na arte de criar e pensar sobre as inúmeras possibilidades empresariais que a 
Educação Física proporciona. 

A Criatividade é se utilizar da espontaneidade e da visão holística, e der 
vazão a "loucuras" de idéias que, lapidadas, podem se tornar grandes cúmplices e 
aliadas de nosso desenvolvimento. MELLO destaca que “(...) uma empresa nasce 
de idéias, sonhos, ambição e fé no próprio talento” (2006, p. 9). 

Para tal conhecimento, é necessário verificar tais relações e de 
comportamento do indivíduo perante o processo de aprendizagem das qualificações 
necessárias para desenvolvimento das questões pertinentes de como: empreender, 
projetar, organizar, controlar, estruturar e administrar seu próprio ramo de negócio, 
sem perder o rumo do seu empreendimento e possivelmente colocar-se sob uma 
nova descoberta e a satisfação que ela pode proporcionar ao planejar, montar um 
negócio próprio ou desenvolver uma organização já existente, escolha uma 
organização ou profissional como seu referencial e pesquise tudo a respeito.  

Qualquer que seja o tipo de negócio, a história acabará verificando no papel 
principal do empreendedor uma força sempre presente e predominante: a 
motivação para a realização.  

Existem alguns passos para este caminho, através das concretizações 
referidas, no quadro relacionado abaixo: 

 
Quadro 4 - Passos para concretizações: 

Passo Concretização 

1- Colocar as questões em uma posição 

que nos permita uma visualização global 

O nosso campo de percepção tem uma 

distância necessária para evitar distorções. 

Muito longe, fica faltando conhecimento; muito 

próximo (tatuado em nós), fica apenas uma 

visão parcial. 

2- Esqueça as críticas no momento de 

criação 

Elas vão aparecer durante desenvolvimento do 

projeto. 



 VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

3-Divida suas idéias com outras pessoas Cada um vai possuir um campo de visão 

diferente, enriquecendo algo que talvez sem 

esta contribuição fosse inútil. 

4- Organize suas idéias O "velho modo", de fazer alguma coisa pode 

parecer o "único modo" e assim ocorrendo, 

pode-se ficar cegos a novas idéias e soluções. 

Fonte: DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship) prática e princípios. São 

Paulo, 2000. Adaptado e elaborado por SANTOS, M. R. e OLIVEIRA, A. L., 2016. 

 

Independente do ramo de atividade, entender isto é absolutamente vital para 
o futuro de uma profissão. Portanto é fato consumado que na graduação em 
Educação Física somos instigados a aprimorar nossa criatividade no momento em 
que necessitamos criar nossa própria metodologia de trabalho, uma vez que 
métodos existem em demasia, porém, de que forma estaremos trabalhando com 
ele, é o nosso papel principal como um possível agente transformador do momento 
ou da situação, este fato, por si só já nos esboça certo sintoma de 
empreendedorismo.  

Em seus estudos, GIL propõe que “(...) “As pessoas nas organizações devem 
ser capazes de aprender com rapidez e continuidade, de inovar incessantemente e 
de assumir novos imperativos estratégicos com maior velocidade e naturalidade” 
(2010, p. 32).  

Dessa forma, torna-se mais efetiva a demanda de ações a serem assumidas 
no momento de empreender, fazendo com que aquele futuro empreendedor tenha 
uma clara leitura de aspectos organizacionais que se fazem necessário para que a 
estrutura seja organizada de maneira eficiente, sem dispêndio de ações e, é lógico, 
sem que haja retrabalho, situação essa que em muito complica a forma de 
eficiência que se espera nesse processo. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se, pois, que é chegado o momento de avaliar a pesquisa 
elaborada, e o que parece, na verdade, é que está se iniciando uma nova. Tudo que 
aqui foi posto, deixa indicado que está mais do que na hora de repensar nos moldes 
e os caminhos pelos quais estão trilhando nossos futuros profissionais, 
redimensionando tudo aquilo que se entende e acima de tudo, aquilo que se pratica 
em termos de formação, educação física formal e informal, administração e 
empreendedorismo, de forma a oportunizar a construção de um novo molde onde 
as ações coletivas possam vir a estarem presentes, de maneira a determinar um 
coletivo mais amplo.  

Desta forma, entende-se que não cabe, aqui, concluir cabe-se sim, 
apresentar algumas considerações, que foram observadas durante a trajetória das 
pesquisas bibliográficas e a opção metodológica adotada. 

Deve-se ressaltar até aqui, que a intenção inicial, teve sua trajetória alterada 
em função das oportunas colocações, apontamentos e questionamentos que foram 
postos, no sentido de verificar a prática da formação acadêmica usualmente 
utilizada, recorrendo para tal a bibliografias que abordavam o assunto e, muitas 
vezes, tratavam de “cases” que pouco tinha a ver com a Educação Física, mas que, 
ao final, acabaram por se mostrar pertinentes haja vista os roteiros que comumente 
deve ser seguido e pensado. 

Até este momento, tudo que foi produzido, foi algo prazeroso, obtido com 



 VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

muito trabalho e dedicação, mas que agora, pode-se contemplá-lo como algo que 
pode vir a auxiliar no processo de evolução constante da educação. 

Acredita-se ter conseguido fazer com que inúmeras questões viessem à tona 
de maneira a confirmar que ocorrem muitas dificuldades e destas, decorrem 
problemas que na maioria dos casos, são pontos comuns no tocante a formação, 
colocação no mercado de trabalho, organização e administração e que já vem 
sendo alvo de estudo em outros tantos trabalhos e abordagens acerca da temática 
trabalhada, o que demonstra que a utilização de diversas fontes é de grande valia 
para se obter uma panorâmica dos acontecimentos assim como dos pontos de 
vistas de autoridades em empreendedorismo. 

Conseguiu-se após todas estas considerações, roteiros, situações e 
posicionamentos apresentados, inferir que o empreendedorismo pode vir a ser uma 
nova colocação para os profissionais de Educação Física se abordado de maneira 
teórica, mas também, sendo colocada na prática.  

O que precisa, é enfocá-lo como parte que integra o processo, ligada aos 
condicionantes históricos, políticos e sociais, sem jamais reduzi-lo ou centrá-lo em 
aspectos meramente técnicos, mas sim alçá-lo à condição de ações repletas de 
dinamismo e que sejam capazes de desencadear condutas educativas com a 
finalidade principal de desenvolver um saber com um bom teor de criticidade e de 
forma muito competente. 

Pode-se também, citar como um fato importante, a necessidade de 
organização por parte dos futuros profissionais e profissionais no sentido de vir a 
engajar, junto às suas ações isoladas, a ação coletiva, vindo a galgar caminhos 
para uma ação racional bem fundamentada e com novas bases, buscando 
minimizar a alienação. 

Inúmeros são os desafios que se apresentam e mais do que nunca, é 
necessário que se forme um esforço coletivo visando o reconhecimento e a reflexão 
acerca das, tão eminentes, contradições desta sociedade em que estamos 
inseridos, e, crê-se ser neste sentido, que se consegue impulsionar cada vez mais a 
Educação Física.  

Em decorrência a todos estes pontos é que se entende não ser o momento 
de se dar por encerrado este estudo, até porque, ficaram aqui algumas 
considerações colocadas em nível de propostas e que se pensa ser alvo de futuras 
reflexões no tocante à prática do empreendedorismo. 
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O LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO (LPO) E O PROCESSO DE 

PERIODIZAÇÃO COMO MECANISMO EFICIENTE PARA A 

PREPARAÇÃO DE ATLETAS 

 
Thais Akemi Matsumoto1 Aurélio Luiz de Oliveira2 

 
 

RESUMO 
 
Dentre os vários tipos de esportes, o Levantamento de Peso Olímpico (LPO) vêm se 
mostrando eficiente para a promoção da saúde e a cada ano aumenta a sua procura 
por novos praticantes. Entretanto, apesar dos estudos comprovarem a importância 
do treinamento força muscular e da importância para melhoria das capacidades 
motoras, o LPO ainda sofre com preconceito da sociedade, pois acham ser um 
esporte muito lesivo. A problemática abordada na presente pesquisa destaca o fato 
de apresentar a modalidade de Levantamento de Peso Olímpico (LPO) como 
mecanismo eficiente que poderá ser incluso na preparação de atletas mediante 
processo de periodização bem estruturado. Nesse sentido, o objetivo dessa 
pesquisa é identificar através de uma revisão bibliográfica, estudos que apontaram 
benefícios e melhora das capacidades funcionais com a pratica do LPO e a 
organização de processo de periodização. Metodologicamente, trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica em relação aos procedimentos técnicos adotados e 
exploratória em relação aos objetivos propostos, sendo o processo realizado através 
da investigação de conceituadas bases de dados com grande relevância científica. 
Os modelos da atividade competitiva são construídos a partir das características 
mais importantes da modalidade praticada, demonstra todas as ações que o atleta 
irá realizar em sua competição e assim determina como deve ocorrer a estruturação 
da sua rotina de treinamento. O modelo e a modelagem no esporte se demonstram 
importantes para se estruturar uma rotina de treino com estímulos proporcionais as 
necessidades individuais de cada atleta, os dados dos modelos serão utilizados para 
o treinador se orientar e assim buscar o desenvolvimento máximo das capacidades 
necessárias para o atleta atingir o seu ápice durante a competição. 
Palavras-chave: LPO, Periodização, Treinamento Desportivo, Planejamento 
 
 

ABSTRACT 
 
Among the various types of sports, the Olympic Weightlifting (LPO) has been shown 
to be efficient for health promotion and each year its demand for new practitioners 
increases. However, despite studies showing the importance of muscle strength 
training and the importance of improving motor skills, OLP still suffers from society's 
prejudice, as they think it is a very harmful sport. The problem addressed in this 
research highlights the fact that it presents the Olympic Weightlifting modality (OLP) 
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as an efficient mechanism that can be included in the preparation of athletes through 
a well-structured periodization process. In this sense, the objective of this research is 
to identify, through a bibliographic review, studies that pointed out benefits and 
improvement of functional capacities with the practice of OPL and the organization of 
the periodization process. Methodologically, it is a bibliographic research in relation to 
the technical procedures adopted and exploratory in relation to the proposed 
objectives, the process being carried out through the investigation of reputable 
databases with great scientific relevance. The models of competitive activity are built 
from the most important characteristics of the modality practiced, it demonstrates all 
the actions that the athlete will perform in his competition and thus determines how 
the structuring of his training routine should occur. The model and the modeling in the 
sport are important to structure a training routine with stimuli proportional to the 
individual needs of each athlete, the model data will be used for the coach to orient 
himself and thus seek the maximum development of the necessary skills for the 
athlete reach its peak during the competition. 
.Key-words: LPO, Periodization, Sports Training, Planning 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

Está claro e comprovado que nos dias de hoje quanto mais ativa é uma 
pessoa, menos limitações ela tem. Dentre os inúmeros benefícios que a prática de 
exercícios físicos promove, um dos principais é a proteção da capacidade funcional 
em todas as idades, principalmente nos idosos (ANDREOTTI, 1999). 

O exercício físico além de beneficiar a capacidade funcional também promove 
melhoria na aptidão física. A aptidão física no idoso sofre um declínio que pode 
comprometer sua saúde. A aptidão física relacionada à saúde pode ser definida 
como a capacidade de realizar as atividades do cotidiano com vigor e energia e 
demonstrar menor risco de desenvolver doenças ou condições crônicos 
degenerativas, associadas a baixos níveis de atividade física (NAHAS, 2001). 

Se tratando do idoso, a prática de atividade física também promove a melhora 
da composição corporal, a diminuição de dores articulares, o aumento da densidade 
mineral óssea, a melhora da utilização de glicose, a melhora do perfil lipídico, o 
aumento da capacidade aeróbia, a melhora de força e de flexibilidade, a diminuição 
da resistência vascular (MATSUDO, 2001). 

Antigamente o tipo de exercício físico recomendado para idosos era mais o 
aeróbio pelos seus efeitos no sistema cardiovascular e controle destas doenças, 
além dos benefícios psicológicos (MATSUDO, 2001). Atualmente, estudos mostram 
a importância dos exercícios envolvendo força e flexibilidade, pela melhora e 
manutenção da capacidade funcional e autonomia do idoso (OKUMA, 2002). 

Segundo (Hunter et al 2002), se apenas uma forma de exercício tiver que ser 
escolhida para promover melhoria na capacidade funcional de idosos, o treinamento 
de força parece a melhor opção, se comparada aos exercícios aeróbios. Essa opção 
se fundamenta na observação de que as principais atividades cotidianas, presentes 
na vida de idosos, envolvem capacidades que são aprimoradas durante a prática do 
treinamento de força. 

Sabemos que, os objetivos de um programa de treinamento de força, 
especificamente pensado e planejado, devem estar voltados, sobretudo, para a 
melhoria da aptidão física e da qualidade de vida, ou seja, estruturados de modo a 
promover melhorias na independência e capacidade funcional dos praticantes. O 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

levantamento de peso é uma boa opção para treinamento por se tratar de um 
treinamento multifuncional.  

A aptidão física tem sido definida como a capacidade de realizar as atividades 
físicas, sendo dependente de características inatas e/ ou adquiridas por um indivíduo 
(CASPERSEN, et al., 1985). 

 
 

2. METODOLOGIA 

A problemática abordada na presente pesquisa destaca o fato de apresentar 
a modalidade de Levantamento de Peso Olímpico (LPO) como mecanismo eficiente 
que poderá ser incluso na preparação de atletas mediante processo de periodização 
bem estruturado. 

Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é identificar através de uma revisão 
bibliográfica, estudos que apontaram benefícios e melhora das capacidades 
funcionais com a pratica do LPO. Além disso, buscou-se identificar através do 
referencial estudado e pesquisado as configurações que podem ser estruturadas em 
formato de periodização para apresentar as melhorias que se fazem necessárias na 
capacidade funcional dos atletas envolvidos no processo.  

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória em 
relação aos objetivos propostos para a mesma e, também, uma pesquisa 
bibliográfica em relação aos procedimentos técnicos que foram adotados para sua 
realização. 

Foram utilizados na pesquisa os descritores: benefícios do treinamento, 
periodização e levantamento de peso olímpico. Todos os termos supracitados 
encontram-se no Decs (Descritores em ciências da saúde), plataforma criada com o 
objetivo de permitir o uso de terminologia comum para pesquisa em três idiomas, 
proporcionando um meio consistente e único para a recuperação da informação 
independentemente do idioma. 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 -BREVE HISTÓRICO DO LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO 

 
O levantamento de peso olímpico (LPO) é uma das modalidades esportivas 

mais antigas dos Jogos Olímpicos da era moderna (Stone e colaboradores, 2006). O 
Levantamento de Peso Olímpico (LPO) é uma modalidade esportiva desde a 
primeira edição das Olimpíadas da era Moderna, em 1896. Esse esporte dentro da 
dimensão de esporte de desempenho, tem como característica principal a utilização 
da força, que sempre foi uma valência física necessária para a sobrevivência do 
homem (TUBINO, 2001). 

Conforme os dados da confederação internacional de levantamento de peso 
olímpico, o esporte é atualmente praticado por ambos os sexos e desenvolvido nos 
jogos Pan- americanos, Sul-americanos, campeonatos mundiais e Olimpíadas. 
Dentre os países que se destacam nesse esporte, em relação aos recordes 
mundiais, tanto para o sexo feminino quanto o masculino, está a China. (FERREIRA 
et. al., 2014) 

A sua inclusão é documentada desde a primeira edição, em 1896 na cidade 
de Atenas (Stone e colaboradores, 2006; Chiu, 2009). Há tempos o uso do LPO é 
bem difundido entre diversas modalidades esportivas, como forma de incrementar o 



VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

desempenho (CHIU e SCHILLING, 2005). De fato, diversos estudos demonstraram 
efeito positivo do treinamento de LPO no salto vertical (HOFFMAN, 2004); no sprint 
(TRICOLI, 2005) e na capacidade de mudança de direção (TEO et al. 2016). 

A competição de LPO é disputada por atletas do sexo masculino e feminino, 
separados em oito categorias diferentes de massa corporal e relacionados com suas 
respectivas idades: adulto, juvenil, infanto-juvenil e infantil. A saber: 

 
Quadro 1: Categorias do Levantamento de peso olímpico  

 
 
 

Feminino Masculino 

 
Até 48,00 kg 

Até 56,00 kg 

  

De 48,01 kg a 53,00 kg De 56,01 kg a 62,00 kg 

  

De 53,01 kg a 58,00 kg De 62,01 kg a 69,00 kg 

  

De 58,01 kg a 63,00 kg De 69,01 kg a 77,00 kg 

  

De 63,01 kg a 69,00 kg De 77,01 kg a 85,00 kg 

  

De 69,01 kg a 75,00 kg De 85,01 kg a 94,00 kg 

  

De 75,01 kg em diante De 94,01 kg a 105,00 kg 

  

 De 105,01 kg em diante 

 Fonte: https://www.iwf.net/weightlifting_/participants/  
 

 
O objetivo na competição é levantar do chão até acima da cabeça, com os 

braços em completa extensão, a maior quantidade de massa (kg) em dois 
exercícios: o arranco e o arremesso (STANICA, 2007; KOMI, 2009). 

O LPO consiste basicamente em levantar a maior quantidade de peso 
possível, sendo que o movimento é feito do chão e vai até sobre a cabeça, utilizando 
como resistência uma barra aonde os pesos são fixados, o LPO é disputado em 
duas modalidades, Arremesso (Figura 1 e Figura 2) e Arranco (Figura 3). 
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Figura 1: Fase 1 do Arremesso “clean” 

Fonte: http://treinamentoesportivo.com  

 

Figura 2: Fase 2 do Arremesso “jerk”  

 

 
Fonte: http://treinamentoesportivo.com  

 

http://treinamentoesportivo.com/


VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

Figura 3: Arranco. Uma fase apenas  

Fonte: http://treinamentoesportivo.com  
 

3.1.1. Fundamentos do LPO 
 

As duas técnicas, que compõem o Levantamento de Peso Olímpico é o 
Snatch (Arranco) e Clean and Jerk (Arremesso). Supostamente parece esportes 
semelhantes ao Powerlifting, Strongman, e Bodybuilding, mas o LPO é muito 
diferente na medida em que exige um alto nível de força explosiva (rápida), 
flexibilidade, foco e precisão. Eles são intensivos em qualificação e não deve ser 
tentada sem a supervisão de um instrutor qualificado. 

O Snatch e Clean & Jerk necessitam de tempo adicional para a 
aprendizagem, ao praticar esses levantamentos, um indivíduo é capaz de utilizar os 
movimentos de corpo inteiro ao seu máximo absoluto, proporcionando maior efeito 
do treinamento com o consumo mínimo de tempo. A complexidade maior da 
habilidade dos levantadores olímpicos, desenvolve uma ampla gama de 
capacidades físicas além da musculação tradicional, e ele transfere melhor o 
desempenho para outros esportes e outras atividades da vida diária. 

Para DANTAS E COUTINHO (2014) o Snatch ou arranco, é caracterizado 
pela execução de um único movimento para tirar a barra do chão até acima da 
cabeça usando a posição do "Squat", totalmente agachado, utilizando uma pegada 
mais aberta na barra.  

A barra é centralizada horizontalmente no chão, o atleta inicia o movimento 
atrás da barra, agarrando a barra com as palmas para baixo, flexionando os joelhos 
e puxando em um único movimento a barra com extensão total de ambos os braços 
acima da cabeça, enquanto dobra as pernas. Durante este movimento continuo para 
cima, a barra deve permanecer próxima a corpo podendo deslizar ao longo das 
coxas. 

http://treinamentoesportivo.com/
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 Para finalizar o movimento, o peso deve ser mantido na posição final, com 
braços e pernas em extensão total. Em competição oficial, o atleta precisa aguardar 
o sinal do arbitro para validar o movimento, só então poderá soltar o peso.  

O Clean e Jerk ou arremesso, caracteriza se pela execução de dois 
movimentos para tirar a barra do chão até acima da cabeça (Coutinho, 2010). O 
primeiro movimento inicia com a barra centralizada horizontalmente no chão, o atleta 
inicia o movimento atrás da barra, agarrando a barra com as palmas para baixo com 
uma pegada mais fechada, comparada ao Snatch, dobrando os joelhos e puxando 
em um único movimento do solo para os ombros enquanto faz uma semi flexão de 
pernas.  

Durante este movimento continuo para cima, a barra deve permanecer 
próxima a corpo podendo deslizar ao longo das coxas, a barra não deve tocar o 
peito antes de parar na posição final das clavículas, no peito ou braços totalmente 
dobrados. O corpo deve estar em completa extensão antes do empurrão.  

Na segunda fase do movimento, o atleta inicia imóvel com corpo estendido, 
dobra e estende dinamicamente as pernas e braços simultaneamente para mover a 
barra para cima em um movimento em toda extensão dos braços, enquanto faz um 
semi flexão de pernas, ou com uma abertura chamada de tesoura, que caracteriza 
se por um espaçamento lateral.  
 

Figura 4: Organização, Nomenclatura e Etapas de Realização dos Movimentos 

 
Fonte: http://powertrainingmenson.blogspot.com/2017/08/power-training-olympic-lifts.html. 

 

Por ser realizado em dois tempos, os movimentos curtos são favoráveis e 
permitem ao competidor levantar mais peso no arremesso do que no arranco, que 
apresenta uma maior tensão muscular, acompanhada de suspensão da respiração 
para efetuação do esforço. Além disto, o peso da barra é 20 a 30% maior do que o 

http://powertrainingmenson.blogspot.com/2017/08/power-training-olympic-lifts.html
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resultado do arranque. A duração do arremesso é de 6 a 9s. (OLESHKO, 2008; 
EVERETT, 2015). 

 
3.2- A PERIODIZAÇÃO DO TREINAMENTO DESPORTIVO 

Segundo Matveev (1964; 1977; 1991; 2010) periodização do treinamento 
desportivo visa o desenvolvimento contínuo do atleta de macrociclo para macrociclo 
de treinamento, sendo que ela é organizada de uma forma onde distribuição de 
cargas de treinamento permita a manipulação do processo de treinamento para que 
o atleta atinja o melhor desempenho do macrociclo em conformidade com o período 
das competições de maior prestígio.  

Apesar de muitas vezes pesquisadores do leste europeu serem associados a 
criação do conceito de periodização, existem registros sobre a estruturação do 
treinamento desde os jogos olímpicos da antiguidade. 

Segundo Platonov (2008; 2013) desde a Grécia antiga já existem registros 
sobre relatos de preparação de desportistas para os jogos da época, dentro desses 
relatos eram vistas questões como: 

Quadro 2: Estruturação para treinamentos  
 

Situação Número Ação a ser Realizada 

01 Seleção de atletas talentosos 

02 Emprego de um sistema racional de cargas 

03 Meios de preparação tática, técnica e psicológica 

05 A realização de um trabalho conjunto multidisciplinar 

05 A existência de estruturas de treinamento parecidas com as 
que existem no presente momento, como é o caso do tetra 
(parecido com microciclo) e dos ciclos de 10 meses antes 
dos jogos olímpicos (parecido com o macrociclo) 

Fonte: Criação e organização dos autores. 
 

Mesmo com esses relatos não é possível afirmar que os conhecimentos da 
época influenciaram o sistema de preparação de desportistas de hoje em dia. Só a 
partir do século XIX com o aumento da popularidade do esporte ocorreu a 
preocupação com a preparação dos desportistas.  

Nesta época um grande número de atletas treinava com base na experiência 
pessoal dos seus treinadores o que não criava interesse dos profissionais das 
ciências médicas e biológicas.  

Os primeiros trabalhos para dar bases ao treinamento desportivo foram 
escritos no começo do século XX, uma delas foi a teoria de U.Fletcher e F.G. 
Hopkins que comentava sobre a relação entre a contração muscular e a 
decomposição de glicogênio e a formação de lactato, esse estudo tinha uma forte 
relação com os conjuntos de concepções formuladas por J. B. Lamarck sobre a 
evolução das espécies, principalmente da sua ideia de que um órgão se desenvolvia 
consequentemente a sua frequência de utilização. 

O biólogo alemão Wilgelm Ru demonstrou essa adaptação funcional dos 
órgãos, na sequência I. M. Setchenov destacou também a influência do meio 
externo sobre o organismo. Em 1899 foi escrito o primeiro manual de fisiologia da 
atividade muscular, escrito por Ferdinando La Grande e publicado e Londres.  

Nesse contexto era observado cada vez mais a preocupação dos estudiosos 
das áreas da saúde e da educação física em realizar a preparação dos atletas de 
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maneira mais racional e com cada vez mais fundamentos fisiológicos, eram 
formados programas de treinamento específicos para os objetivos de cada atleta.  

No início do século XX começaram a surgir diversas instituições 
especializadas no estudo da cultura física e de pesquisas no campo do esporte de 
alto nível, a partir dessas instituições começaram a surgir uma grande variedade de 
materiais científicos, didáticos e trabalhos direcionados a desportistas e treinadores, 
a partir daí o treinamento dos desportistas começou a ficar menos diversificados e a 
buscar objetivos específicos. A partir das décadas de 20 e 30 ocorreu um crescente 
no desenvolvimento das áreas biológicas (bioquímica, fisiologia do esporte, 
anatomia) (Platonov, 2008). 

Considerando o que foi discutido nos parágrafos acima, fica claro que a 
periodização existe há milênios, no entanto, enquanto teoria cientifica foi 
fundamentada no século XX, principalmente nos trabalhos de L. P. Matveev. O 
fundamento dessa teoria é a divisão da preparação em diferentes componentes 
estruturais (períodos, etapas e ciclos).  

A teoria da periodização do treinamento desportivo pode ser analisada de 
duas formas: 

1. O processo de preparação plurianual; 
2. O processo de treinamento dentro do ciclo anual; 
Originalmente, o estudo da periodização considerava somente o segundo 

nível e nesse contexto o ciclo anual de treinamento possui três níveis estruturais 
básicos: 

● Macrociclo; 
● Mesociclo; 
● Microciclo; 

O macrociclo é conhecido como o ciclo grande do processo de treinamento, 
nele são observadas as grandes mudanças do nível de preparo do atleta, ou seja, 
no macrociclo busca-se a construção do estado conhecido como forma desportiva3 . 
Essa estrutura é dividida em três períodos que estão em conformidade com as três 
fases da forma desportiva: 

Quadro 3- Fases macrociclo  
 

Período Ação 

Período preparatório Intervalo de tempo dividido em duas etapas (geral e 
especial), onde se aplicam grandes cargas de 
treinamento para construir as premissas para o 
desempenho no esporte. Esse período é caracterizado 
pela fase de estabelecimento da forma desportiva 

Período competitivo Intervalo de tempo onde são realizadas as principais 
competições. Esse período é caracterizado pela fase de 
manutenção da forma desportiva 

Período transitório Intervalo de tempo relativamente curto (1 mês) destinado 
ao descanso ativo e recuperação do organismo para o 
próximo macrociclo. Esse período é caracterizado pela 
fase de perda temporária da forma desportiva 

Fonte: Criação e organização dos autores. 

 

                                                 
3
 "Estado ótimo e harmônico de preparo físico, técnico, tático e psicológico que permite ao atleta manifestar 

grandes resultados e só pode ser adquirido junto de determinadas condições dentro dos grandes ciclos de 

treinamento. (Matveev, 1977; Vovk, 2007; Rubin, 2009; Platonov, 2013) 
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A segunda estrutura da periodização no nível do ciclo anual é o mesociclo, 
também conhecido como ciclo médio que dura entre 2-6 semanas. As etapas e 
períodos do macrociclo são compostas de diversos mesociclos que buscam resolver 
diversas tarefas do processo de treinamento. Sendo assim, os mesociclos podem 
ser considerados de acordo com suas características, como, por exemplo: 
 

Quadro 4 – Caracterização dos Mesociclos 

Mesociclo Caracterização 

Mesociclo de introdução Aplicado no início do período 

preparatório; 

Mesociclo básico Aplicação de grandes cargas ao longo 

da etapa geral; 

Mesociclo preparatório especial Análogo ao anterior, mas utilizado na 

etapa especial; 

Mesociclo preparatório de controle Utilizado no período preparatório 

quando se realizam competições de 

segundo escalão; 

Mesociclo competitivo Utilizado no período competitivo; 

Mesociclo pré competitivo Aplicação antes das competições 

principais; 

Mesociclo recuperativo de manutenção Utilizado no período transitório. 

Fonte: Criação e Organização dos Autores. 

 

A terceira estrutura conhecida como microciclo abrande intervalos de 3-14 
dias, porém na grande maioria dos casos dura 7 dias. Essa estrutura leva em 
consideração a combinação e alternância das cargas promovidas pelas sessões de 
treinamento. Geralmente os microciclos são combinados dentro do mesociclo com o 
objetivo de formar uma dinâmica ondulatória que promove o processo de adaptação 
nos atletas. Os microciclos são classificados como: 

  
Quadro 5 – Caracterização dos Microciclos 

Microciclos Caracterização 

De treinamentos (ordinário e de choque) Microciclos onde se aplicam grandes 

cargas de treinamento; 

Competitivos Utilizados dentro do período competitivo 

com cargas de manutenção; 

Modeladores Utilizados nos mesociclos 
précompetitivos visando modelar as 
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condições competitivas; 

Recuperativos Utilizados no fim dos mesociclos com o 

objetivo de permitir a recuperação e o 

efeito retardado de treinamento.4 

Fonte: Criação e Organização dos Autores. 

 

3.3. A APLICABILIDADE E ADAPTAÇÃO DA TEORIA DO TREINAMENTO 
DESPORTIVO EM DIFERENTES MODALIDADES ESPORTIVAS 
 

Segundo Matveev a periodização do treinamento desportivo para atletas 
qualificados tem como objetivo garantir o desenvolvimento contínuo do atleta de 
macrociclo para macrociclo por meio da construção da forma desportiva. Sendo 
considerada racional quando a manipulação das cargas permite ao atleta atingir o 
estado ótimo de preparo no momento das principais competições.  

Nesse contexto, vale destacar que a periodização visa construir o processo 
de treinamento a partir das leis que regem o desenvolvimento da maestria esportiva 
(expostas nos princípios do treinamento) e não ser condicionado pelo calendário de 
competições. Antes dos anos 80 os atletas buscavam 1 ou 2 picos de preparo, mas 
posteriormente o calendário começou a abranger inúmeras competições.  

Com o aumento da popularidade de diversos esportes, as competições 
criaram interesses comerciais entre as federações, empresas televisivas, 
patrocinadores e atletas. Esse número grande de competições fez com que o 
sistema clássico de estruturação anual do treinamento fosse repensado e ou 
adaptado, para que os atletas tentassem a resolução caótica de duas tarefas 
contraditórias entre sí – o máximo desempenho nas competições principais e ao 
mesmo tempo elevado nível de preparo para competições mais comerciais e de 
segundo escalão (Suslov; Filin, 1998). 
 Segundo Platonov (2004;2015), a preparação participando de diversas 
competições no ano, tentando atingir bons resultados em todas as competições, 
impede o atleta de atingir a sua melhor forma desportiva nas competições principais 
pois vai contra as leis básicas do processo de treinamento.  

As outras abordagens sugeridas por Platonov sugerem a participação do 
atleta em diversas competições, mas tendo o objetivo específico de cada uma dentro 
do processo de treinamento e apenas poucas competições como foco principal do 
atleta durante o ano, no caso as outras competições serviriam apenas como meio de 
preparação do atleta dentro do processo anual de treinos. 

Dentro dessa perspectiva Platonov propõe modelos de 4 a 7 macrociclo sem 
quebrar os princípios básicos da teoria da periodização, criando assim uma 
alternativa para o atleta participar em diversas competições no ano, atingir os seus 
resultados máximos nas principais competições e manter o alto preparo para a 
atividade competitiva por um tempo mais longo. 

Analisando as diferentes abordagens, estratégias e modelos de periodização 
é possível compreender, no plano teórico, quais são as melhores formas de se 
estruturar o processo de treinamento em dependência do calendário esportivo 
individual do atleta e seus respectivos objetivos. 

                                                 
4
Efeito que se manifesta no aumento da capacidade de trabalho do atleta após a soma de várias cargas de 

treinamento (Zakharov; Gomes, 2003; Vovk, 2007). 
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Via de regra em cada macrociclo estarão destacados três períodos, o período 
preparatório o período competitivo e o de transição. Em um formato de 3 macrociclos 
a duração de cada um desses períodos pode oscilar bastante dependendo em qual 
fase do treinamento o atleta se encontra.  

O período preparatório é destinado para o atleta desenvolver as suas 
capacidades físicas básicas para assegurar o sucesso do seu preparo para as 
competições, já o período competitivo o atleta ira aperfeiçoar todas as tarefas 
específicas do seu preparo e já irá participar das suas principais competições, o 
período de transição irá servir para o atleta se recuperar de todo o desgaste físico e 
mental que lhe foi imposto durante a sua temporada.  

Segundo (PLATONOV,2008) pode se utilizar qualquer sistema de macrociclos 
desde que seja possível garantir o desenvolvimento do preparo para a atividade 
competitiva eficaz nos macrociclos competitivos mais importantes. Na figura a seguir 
há um exemplo de sistema anual de 3 macrociclos: 

 
Figura 5: Estrutura de 1-3 macrociclos  

 

Fonte: Matveev, 2010; Platonov, 2013. 

3.4. A MODELAGEM PARA A PERIODIZAÇÃO NO LPO 

O modelo é importante para não tornar a periodização do treinamento 
desportivo genérica para todos os atletas, o treinador deve ter os indicadores alvo 
que o atleta deve atingir, deve saber a atual condição em que o atleta se encontra e 
a partir daí construir uma estruturação de treino coerente com as necessidades, 
capacidades e objetivos reais que o atleta deverá atingir para obter a sua melhor 
forma desportiva. 
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Segundo (PLATONOV, 2008) modelo é uma amostra sem sua concepção 
mais geral de qualquer objeto, processo ou manifestação e no contexto esportivo 
podem ter as seguintes funções: 

● Adquirir novos conhecimentos e descobertas a partir do modelo. 
● Generalização dos conhecimentos empíricos sobre o desporto. 
● Exercem influência sobre o processo de transformação dos trabalhos 

científicos experimentais. 
Ainda segundo Platonov os modelos utilizados no esporte podem ser 

divididos em dois grupos principais. No primeiro grupo: 
● Modelos que caracterizam a estrutura da atividade competitiva 
● Modelos que caracterizam os aspectos do preparo do atleta 
● Modelos morfofuncionais, os quais representam as particularidades 

morfológicas do organismo do atleta. 
No segundo grupo: 

● Modelos que caracterizam a duração e a dinâmica da formação da 
maestria desportiva 

● Modelos de formações estruturais do processo de treinamento 
● Modelo das etapas do treinamento (mesociclos, microciclos) 
● Modelo das tarefas do treinamento 
● Modelo dos exercícios e dos conjuntos de exercícios do treinamento 

Estes modelos que são utilizados nas atividades desportivas podem também 
ser classificados em três diferentes níveis: 

Quadro 6 – Classificação dos modelos   
 

Modelo Descrição 

Modelos gerais Se referem a característica do objeto 
utilizando dados de pesquisas com um 
grupo relativamente grande e com 
características semelhantes 

Modelos de grupos Se referem a um grupo determinado de 
desportistas com características 
específicas dentro dos limites de 
determinada modalidade 

Modelos individuais Modelo individualizado de cada 
desportista, estabelecem prognósticos 
individuais sobre a estrutura do 
treinamento, preparo do atleta, reação 
as cargas etc. 

 
A formação dos modelos deve ser coerente com a modalidade em questão e 

com as particularidades morfofuncionais e todos os indicadores dos atletas que 
participam do esporte. 

 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os modelos da atividade competitiva são construídos a partir das 
características mais importantes da modalidade praticada, demonstra todas as 
ações que o atleta irá realizar em sua competição e assim determina como deve 
ocorrer a estruturação da sua rotina de treinamento, a modalidade de LPO se 
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enquadra no grupo de provas combinadas onde se deve analisar dois itens, a 
proporção de pontos a cada prova e os componentes da atividade competitiva em 
cada prova. 

Os modelos de preparação são utilizados para determinar o potencial do 
atleta para a atividade competitiva e escolher quais ações devem ser tomadas a 
partir dos seus pontos fracos e fortes para se obter sucesso durante a competição, 
sempre se baseando em resultados concretos de treino. 

Os modelos morfofuncionais determinarão indicadores que refletem 
particularidades morfológicas do organismo do atleta e quais serão as suas 
capacidades físicas mais importantes para a modalidade em questão, por exemplo, 
maratonistas possuem normalmente pouca massa muscular e necessitam de uma 
capacidade cardiorrespiratória bem desenvolvida, já por outro lado levantadores de 
peso são atletas com muita massa muscular e com uma capacidade de força 
explosiva muito desenvolvida. 

O modelo e a modelagem no esporte se demonstram importantes para se 
estruturar uma rotina de treino com estímulos proporcionais as necessidades 
individuais de cada atleta, os dados dos modelos serão utilizados para o treinador se 
orientar e assim buscar o desenvolvimento máximo das capacidades necessárias 
para o atleta atingir o seu ápice durante a competição. 

A periodização do treinamento desportivo enquanto teoria cientifica evoluiu 
muito nas últimas décadas com o intuito de atender as diferentes demandas do 
esporte atual, mas sem perder a sua essência e seu objetivo (desenvolvimento 
contínuo do atleta).  

Atualmente, o LPO vem crescendo muito em popularidade ao redor do mundo 
e nos últimos anos tem se tornado uma nova opção na preparação de atletas e 
equipes desportivas. Obviamente que enquanto modalidade esportiva sempre a 
competição merece destaque e consequentemente a busca pelos melhores 
resultados.  

Considerando a evolução da teoria da periodização, torna-se altamente 
recomendável que o treinador siga alguns pontos importantes para elaborar e 
estruturar o processo de treinamento de forma racional, como conhecer abordagens, 
estratégias e modelos de periodização existentes na literatura, selecionando 
informações e seguindo determinados procedimentos nas especificidades em que 
foram aplicadas, desta forma, apresentando resultados positivos sendo o principal 
objetivo o de provocar adaptações no organismo dos atletas, obtendo assim os 
“picos” de forma de acordo com os calendários competitivos. 

Periodizar o treino tem uma ligação direta com o calendário das competições 
e as características das modalidades desportivas, a sua constante evolução e não 
menos importantes com as características dos atletas. 
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FUTEBOL FEMININO: RECONHECIMENTO SOCIAL 

Thimanni Amaral de Oliveira1 Flavia Nunes Flores ² Maria Kessany de Carvalho 
Silva³ 

 
RESUMO 

 
O presente trabalho é apresentado sobre o futebol feminino e as dificuldades e 
discriminações que as mulheres enfrentam para jogar esse esporte. O Brasil é 
reconhecido mundialmente por ser o país do futebol, mas isso não se diz a respeito 
à modalidade feminina, e sim masculina. As dificuldades, principalmente com 
preconceito, fizeram com que as mulheres usassem caminhos alternativos para se 
introduzirem no futebol. A metodologia desse estudo foi construída com base na 
revisão bibliográfica do tema, entrevista semiestruturada e análise de dados 
qualitativa. A cultura da sociedade também tem culpada da questão atual em que 
nos deparamos hoje, pois notamos uma diferenciação entre a modalidade 
masculina, em relação ao discurso da mídia, preconceito de gênero e 
reconhecimento social. As mulheres não tem sua participação notada pelo esporte. 
A constante luta pelo reconhecimento ainda vai longe (visto que o Brasil ainda é o 
país do futebol, mas masculino). Conclui-se que alguns dados precisam ser 
mudados, para que assim, a participação feminina no futebol tenha a atenção e 
reconhecimento merecido. 
 
Palavras-chave: Futebol feminino, reconhecimento, discriminação. 
 

ABSTRACT 
 
This paper is presented about women's soccer and the difficulties and discriminations 
that women face to play this sport. Brazil is recognized worldwide for being the 
country of football, but this is not about the women's sport, but male. The difficulties, 
especially with prejudice, caused women to use alternative paths to introduce 
themselves to football. The methodology of this study was constructed based on the 
literature review of the theme, semi-structured interview and qualitative data analysis. 
The culture of society is also to blame for the current issue we are currently face, 
because we notice a differentiation between the male modality, in relation to media 
discourse, gender bias and social recognition. Women do not have their participation 
noted by the sport. The constant struggle for recognition still goes far (since Brazil is 
still the country of football, but masculine). It is concluded that some data need to be 
changed, so that women's participation in football has the attention and recognition 
deserved. 
Keywords: Women'sfootball, Recognition, Discrimination. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“O país do futebol” é assim que o Brasil é chamado e reconhecido 
mundialmente, mas visamos que somente quando se diz respeito ao futebol 
masculino, esquecendo-se do futebol feminino. O início da prática do futebol 
feminino no Brasil começou com muitas dificuldades, porém algumas permanecem 
até os dias atuais. As mulheres sempre tiveram dificuldades em se impor quando o 
assunto trata de igualdade entre os gêneros.  

Conforme Santana; Badiali; (2017) historicamente, a prática de mulheres no 
futebol, passou por preconceitos e repressões, e hoje vive talvez sua melhor fase 
histórica, seja com a criação recente do departamento de futebol feminino na 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e com o comando inédito de uma mulher 
à frente da seleção principal feminina.  

Com a criação de times femininos e também da Seleção Brasileira Feminina 
de Futebol, o futebol praticado por mulheres foi se consolidando no país, com a 
geração “Marta” (WALTER, 2016, n.p). Mesmo com as conquistas que as meninas 
do Brasil alcançaram o futebol feminino ainda enfrenta muitos problemas. Além da 
discriminação, há a falta de patrocínio aos times e às jogadoras, em contraste com 
o futebol masculino. As Mulheres vêm tentando mudar esse preconceito, e se 
perguntam “por que os homens tem que ganhar mais sendo que estão fazendo as 
mesmas coisas que nós?”. A seis vezes melhor do mundo (Marta) se recusou a 
renovar seu contrato de patrocínio, há 11 meses, por achar o valor oferecido muito 
baixo. Ela se engajou em campanha por igualdade de salários entre homens e 
mulheres. 

Para Teixeira e Caminha (2013) de maneira geral, o futebol feminino parece 
ser tolerado pela sociedade brasileira, mas ainda não ganhou espaços de 
visibilidade equivalentes ao futebol masculino, ou mesmo ao futebol feminino em 
outros países. 

Não é segredo para ninguém que a mídia não ajuda, se tivessem um pouco 

mais de reconhecimento pelas mulheres, alcançariam um público maior e a 

visibilidade teria um pouco mais de efeito.  

A questão de que futebol é só para homens já deveria ter ficado no passado, 
junto com a ideia de que a mulher não pode fazer coisas que sente prazer e tem 
gosto. O País do Futebol é para todos e todas, sem que tenha que haver diferença 
na sociedade em nos encontramos hoje. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Compreender se o Futebol Feminino tem reconhecimento social e 
visibilidade. 

 

1.2 OBJETIVO ESPECIFÍCO  

 

 Identificar se existe preconceito do sexo feminino na modalidade é 
visível e influencia na desistência das atletas. 
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 Analisar se um dos principais fatores para que o Futebol Feminino 
tenha visibilidade é a falta de incentivo e apoio da sociedade.  

 
 

1.3 PROBLEMA 

Frente a isso, sugere-se o seguinte questionamento: Existe preconceito 
dentro da modalidade pouco reconhecida que é desvalorizada devido à falta de 
incentivo por conta do Brasil ser o “País do Futebol” masculino? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Não é de hoje que sabemos o quão dificultoso é para mulheres batalhar 
pelos seus direitos como cidadã, seja na vida esportiva ou política. Desde o início 
da pratica desse esporte, elas sofrem preconceito. Rumo contrário do futebol 
masculino. 
 Mulheres são vistas pelo padrão da estética e não do esporte e para elas, 
praticar futebol no Brasil, ainda que por hobby, sempre foi dificultoso. Além de 
vencer os preconceitos de gênero, as atletas precisaram afastar a ideia de que a 
modalidade é de aspecto masculino, e que entrar nesse espaço, será considerado 
um ato invasivo.  

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia escolhida para este estudo foi realizada por meio de um 
questionário - Google Forms que é um serviço gratuito para criar formulários online. 
Fraser e Godim (2006) ressaltam que a entrevista semiestruturada está relacionada 
com o nível de diretividade que o pesquisador pretende seguir, variando desde a 
entrevista na qual o entrevistador introduz o tema que segue um roteiro de tópicos 
ou perguntas gerais.  

O questionário foi elaborado de forma semiestruturada com perguntas 
abertas e fechadas, totalizando 8 questões buscando levantar informações que 
abordem acerca do futebol feminino, a fim de identificar preconceito, visibilidade e 
opinião acerca deste esporte, buscando 153 respondentes de acordo com a 
pesquisa quantitativa. A investigação quantitativa atua em níveis de realidade e tem 
como objetivo trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis. A 
investigação qualitativa, ao contrário, trabalha com valores, crenças, 
representações, hábitos, atitudes e opiniões (MINAYO & SANCHES, 1993). 
 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

Os papéis de gênero foram, ao longo da história, sendo estabelecidos e 
modificados nas sociedades, em todo o mundo. Comumente patriarcal, a maioria 
das sociedades, especialmente as ocidentais, instituíam papéis diferentes para 
homens e mulheres: as atribuições domésticas e maternas eram destinadas às 
mulheres, cabendo aos homens, viris e másculos, a atividade de prover a família, 
através do trabalho (MEDEIROS & BARBOSA & SÉFORA, 2019, P. 283). O 
preconceito já vem de anos, como citado acima. Se já era difícil a mulher se 
introduzir em outras atividades diferentes das que eram estabelecidas a elas, 
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imagina em um “esporte de homens”.  
De acordo com as informações levantadas no questionário, identificou-se as 

seguintes respostas:  
 

Figura 1: Questão a respeito do sexo dos participantes 

 

Fonte: Questionário autora 

 

Os dados apontam que 59,5% (91 participantes) são do sexo masculino, 
39,9% (61 participantes) são do sexo feminino e 0,7% (1 participante) apontou sexo 
não binário, assinalando que a maior parte dos participantes deste estudo foram do 
sexo masculino.  
 
Figura 2: Questão a respeito do conhecimento acerca do futebol feminino 

 

Fonte: Questionário autora 

 

Os dados sinalizam que 79,7 % (122 participantes) acompanham o futebol 
feminino, 19,6% (30 participantes) não acompanham o futebol feminino e 0,7% (1 
participante) informou que não acompanha muito. A pesquisa aponta de a maioria 
dos respondentes conhecem o futebol feminino. 
Figura 3: Questão acerca da visibilidade do futebol feminino 
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Fonte: Questionário autora 

 

Os dados sinalizam que de 0 a 10 2% (3 participantes) entendem que a 
visibilidade do Futebol Feminino é 0, 3,9% (6 participantes) entendem que a 
visibilidade do Futebol Feminino é 1, 3,9% (6 participantes) entendem que a 
visibilidade do Futebol Feminino é 2, 13,1% (20 participantes) entendem que a 
visibilidade do Futebol Feminino é 3, 20,3% (31 participantes) entendem que a 
visibilidade do Futebol Feminino é 4, 19% (29 participantes) entendem que a 
visibilidade do Futebol Feminino é 5, 15% (23 participantes) entendem que a 
visibilidade do Futebol Feminino é 6, 9,2% (14 participantes) entendem que a 
visibilidade do Futebol Feminino é 7, 6,5% (10 participantes) entendem que a 
visibilidade do Futebol Feminino é 8, 2% (3 participantes) entendem que a 
visibilidade do Futebol Feminino é 9, 5,2% (8 participantes) entendem que a 
visibilidade do Futebol Feminino é 10.  

Essa questão aponta que a maioria dos respondentes entendem que a nota 
para a visibilidade do Futebol Feminino é 4, estando abaixo da média. Para Santos 
e Medeiros (2012) a cobertura de uma transmissora de televisão a nível nacional, 
caracterizamos essa competição como um potencial momento de visibilidade do 
Futebol feminino. Teixeira e Caminha (2013) alertam que de maneira geral, o 
futebol feminino parece ser tolerado pela sociedade brasileira, mas ainda não 
ganhou espaços de visibilidade equivalentes ao futebol masculino, ou mesmo ao 
futebol feminino em outros países 

Os dados apontam que 74,5% (114 participantes) acham que o Futebol 
Feminino não tem apoio da sociedade, 13, 1% (20 participantes) acham que o 
Futebol Feminino tem apoio da sociedade, 2% (3 participantes) acham que o 
Futebol Feminino tem pouco apoio da sociedade, 1,3% (2 participantes) acham que 
o Futebol Feminino tem um apoio médio da sociedade, 1,3% (2 participantes) 
acham que o Futebol Feminino está melhorando agora, 1,3% (2 participantes) 
acham que o Futebol Feminino está crescendo, mas tem muito o que evoluir, 0,7% 
(1 participante) acha que o Futebol Feminino tem algumas particularidades que 
ainda atrapalham, 0,7% (1 participante) acha que depende do contexto regional, 
0,7% (1 participante) acha que o Futebol Feminino tem mais ou menos o apoio da 
sociedade, 1,3% (2 participantes) acham que o Futebol Feminino tem um pouco ou 
bem pouco apoio da sociedade, 0,7% (1 participante) acha que o Futebol Feminino 
está aos poucos conquistando seu apoio na sociedade, 0,7% (1 participante) acha 
que o Futebol Feminino tem apoio de parte da sociedade, ainda que seja pouco, 
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0,7% (1 participante) acha que o Futebol Feminino tem parcialmente o apoio da 
sociedade e que o maior apoio vem das pessoas que trabalham com o esporte ou 
são parentes das atletas, 0,7% (1 participante) acha que o Futebol Feminino não 
tem apoio suficiente da sociedade, 0,7% (1 participante) acha que o Futebol 
Feminino deveria ter mais apoio da sociedade.  

 

Figura 4: Questão a respeito do apoio da sociedade ao futebol feminino 

 

Fonte: Questionário autora 

 

A pesquisa mostra que a maioria dos participantes acham que o Futebol 
Feminino não tem apoio da sociedade. Goellner (2005) constatou que, no discurso 
sobre o esporte feminino, predomina uma "representação essencialista de gênero". 
 

Figura 5: Questão a respeito do preconceito sobre ao futebol feminino 

 

Fonte: Questionário autora 

 

 

Os dados mostram que 84,3% (129 participantes) votaram que o Futebol 
Feminino sofre preconceito, 4,6% (7 participantes) votaram que o Futebol Feminino 
não sofre preconceito, 11,1% (17 participantes) votaram que talvez o Futebol 
Feminino sofre preconceito. A pesquisa mostra que a maioria dos votantes acham 
que o Futebol Feminino sofre preconceito.  
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A origem deste mito remete aos últimos três séculos, quando o uso político 
do corpo humano serviu de base para a construção de um dispositivo 
econômico da sexualidade fundado na idéia da mulher frágil, mãe de família 
e senhora da casa, e homem forte trabalhador e dono dos espaços públicos 
(MARTIN, 2006). 

 Atualmente o futebol feminino é vítima de preconceito, por se tratar de um 
esporte vinculado como masculino. Muitas vezes nos perguntamos “por que?”. Só 
que essa resposta, infelizmente, está longe de ser respondida. 
 

Em fevereiro de 2016, na ocasião do lançamento dos uniformes do Clube 
Atlético Mineiro, houve, nas redes sociais e noticiários, polêmicas 
envolvendo a apresentação dos mantos alvinegros. As modelos, todas 
mulheres, que desfilaram com as camisas do Galo, vestiam calcinhas, o que 
gerou certo desconforto em alguns presentes, e terminou por evidenciar a 
falta de tato do clube em lidar com suas torcedoras ao realizar um evento 
voltado essencialmente ao público masculino - sem mencionar a 
objetificação do corpo feminino (SOUZA et al 2019). 

Figura 6: Questão a respeito de qual o preconceito o futebol feminino está vinculado 

 

Fonte: Questionário autora 

 

 

Os dados sinalizam que 64,4% (94 participantes) acham que o preconceito 
está vinculado ao machismo, 25,3% (37 participantes) acham que o preconceito 
está vinculado ao sexismo, 1,4% (2 participantes) acham que o preconceito está 
vinculado a cultura, 0,7% (1 participante) acha que o preconceito está vinculado a 
uma mistura do machismo, sexismo e misogênia, 0,7% (1 participante) acha que o 
preconceito está vinculado muito além do que achar que futebol é coisa de homem, 
0,7% (1 participante) acha que o preconceito está vinculado a costume, 0,7% (1 
participante) acha que o preconceito está vinculado ao machismo, sexismo, 
misogênia e ao homossexualismo, 0,7% (1 participante) acha que não tem 
preconceito e que as mulheres são aceitas no futebol, 0,7% (1 participante) acha 
que o preconceito está diminuindo em todos os aspectos, 0,7% (1 participante) acha 
que o preconceito está vinculado a falta de divulgação da mídia e massificação do 
esporte, 0,7% (1 participante) acha que o preconceito está vinculado ao machismo 
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por parte das próprias mulheres, 0,7% (1 participante) acha que o preconceito está 
vinculado a desvalorização da função profissional, 0,7% (1 participante) acha que o 
preconceito está vinculado a falta de rendimento e investimento privado, 0,7% (1 
participante) acha que o preconceito talvez esteja vinculado ao machismo, mas que 
a comunidade não acolhe devido ao baixo nível qualitativo da modalidade, 0,7% (1 
participante) acha que o preconceito está vinculado ao machismo, sexismo e 
misoginia.  

A pesquisa mostra que a maioria dos participantes acham que o preconceito 
é devido ao machismo, sexismo e misoginia.  
 

Para Rigo (2008) apesar de o futebol feminino brasileiro ter deixado de ser 
alvo de interdição, sua consolidação continua sendo um desafio. Boa parte 
da discriminação e dos preconceitos que ele continua enfrentando, 
certamente, tem a ver com os 30 anos de proibição e de desqualificação 
que ajudaram a construir uma moral sexista alicerçada no discurso de que 
mulher não combina com futebol. 

Por muito tempo, a questão do sexo tem sido usada para impedir a 
participação feminina nos esportes. Disfarçando o preconceito, um discurso de que 
é uma forma de preservar a feminilidade. A mídia também tem um pouco de culpa 
na situação atual, uma vez que não tem dado importância às atletas femininas tanto 
quanto aos masculinos, e quando abre uma exceção, acaba enfocando a beleza da 
mulher, o "corpo", a questão da sexualidade, e não o esporte em si.  

 

Figura 7: Questão acerca da desvalorização o futebol feminino está vinculado 

 

Fonte: Questionário autora 

 

 

Os dados mostram que 88,2% (135 participantes) acham que tem 
desvalorização dentro do Futebol Feminino, 5,2% (8 participantes) acham que não 
tem desvalorização dentro do Futebol Feminino e 6,5% (10 participantes) acham 
que talvez tenha a desvalorização dentro do Futebol Feminino. A pesquisa mostra 
que a maioria dos votantes acredita que tenha desvalorização dentro do Futebol 
Feminino. 
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Não obstante, o preconceito analisado sob a lente histórica revela 
aproximações com argumentos científicos que lhe concederam força. É 
sobre a construção de argumentos que buscaram comprovar a inferioridade 
feminina para a prática esportiva que o segundo grupo de estudos históricos 

pode ser destacado no corpus das obras analisadas. 

 
É de fato, muito decepcionante e triste pensar que o preconceito no esporte 

feminino está mais vinculado ao futebol do que em outras categorias, sendo elas 
basquete, vôlei, handebol e até mesmo lutas. Esporte não deveria ter uma categoria 
de gênero ou posse de um sexo, se é esporte, é livre. Se for livre, qualquer pessoa 
tem o direito de praticar.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Pode não ser visível para as pessoas de fora, mas muitas vezes quando uma 
menina começa a jogar e se apaixonar pelo esporte, ela sofre preconceito (em 
alguns casos) vindo diretamente de casa, dos familiares, que era onde ela mais 
deveria ter apoio e isso, de certa forma, vai acarretando várias emoções reprimidas, 
onde ela não tem com quem expor seus sentimentos e em tantas situações vai aos 
poucos desistindo do esporte.  

 Algumas pessoas ainda defendem a supremacia masculina no esporte. No 
início da prática a mulher precisa ter muita persistência e coragem, tudo porque são 
vistas pelos espectadores como más jogadoras, levando em conta o sexo a que 
elas pertencem. Infelizmente.  

Então esse trabalho procura mostrar a participação das mulheres num 
esporte tido inicialmente como algo praticado somente por homens e de total 
domínio deles. Tem como objetivo mostrar as discriminações e preconceitos 
sofridos pela mulher a partir da pratica do futebol e compreender o porquê e/ou 
razão de um início tardio da participação da figura feminina no país do futebol.  

A mulher no esporte em geral, é lembrada não por seu desempenho ou 
conquista, mas pela sua beleza e sexualidade frente ao que a mídia retrata, "o jogo 
bonito de se ver" não está relacionado ao jogo em si, nem ao aspecto estético das 
belas jogadas, mas às pernas das jogadoras, às "sainhas e bermudas", enfim, 
associado à imagem veiculada e vendida pela indústria cultural, determinando 
padrão de beleza feminina, que confunde a estética do jogo com a estética do corpo 
(BRUHNS, 2000, n.p). Esse é o ponto aqui, a avaliação de mulheres por padrões de 
beleza e não trabalho.  
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TRANSTORNOS DISMÓRFICOS CORPORAIS E TRANSTORNOS 
ALIMENTARES: UMA EVIDÊNCIA NO CAMPO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA 
 

Aline Aparecida Domingues 1 e Aurélio Luiz de Oliveira 2 
 
 

RESUMO 
 
O presente estudo tem por objetivo identificar os principais fatores, causas e grupos 
sociais constituídos afetados pelos transtornos alimentares anorexia nervosa, 
bulimia e vigorexia, segundo a literatura. A questão principal desta pesquisa versou 
sobre o fato de como se apresentam relações entre os Transtornos vinculados ao 
obsessivo-compulsivo e as relações com a atividade física, enquanto o seu objetivo 
principal foi o de identificar os sintomas e grupos de risco onde a incidência da 
anorexia nervosa, bulimia e vigorexia ocorrem com maior frequência e também sua 
correlação com a atividade física segundo a literatura. A pesquisa bibliográfica foi a 
estratégia metodológica adotada frente ao procedimento técnico escolhido e o trato 
exploratório foi aplicado mediante o objetivo proposto. Os transtornos alimentares 
são reconhecidos por dietas extremas e com alterações graves na questão 
comportamental, debilitando a saúde dos portadores desses transtornos de forma 
tão severa levando a danos irreversíveis e chegar até mesmo a morte. Contudo se 
diagnosticado precocemente através de seus sintomas que são facilmente 
reconhecidos, pode- se obter sucesso em sua recuperação. 
Palavras-chave: População Jovem, anorexia, bulimia, vigorexia, mídia, atividade 
física. 
 

ABSTRACT 
 
The present study aims to identify the main factors, causes and constituted social 
groups affected by eating disorders anorexia nervosa, bulimia and vigorexia, 
according to the literature. The main question of this research dealt with the fact that 
there are relations between the Disorders linked to obsessive-compulsive and the 
relations with physical activity, while its main objective was to identify the symptoms 
and risk groups where the incidence of anorexia nervosa, bulimia and vigorexia occur 
more frequently and also their correlation with physical activity according to the 
literature. Bibliographic research was the methodological strategy adopted in view of 
the chosen technical procedure and the exploratory tract was applied through the 
proposed objective. Eating disorders are recognized by extreme diets and with 
serious changes in behavioral issues, weakening the health of those with these 
disorders so severely leading to irreversible damage and even death. However, if 
diagnosed early through its symptoms that are easily recognized, recovery can be 
successful. 
Key-words: Youth Population, anorexia, bulimia, vigorexia, media, physical activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

Transtorno dismórfico corporal (TDC) é um diagnóstico psiquiátrico que 
caracteriza o indivíduo com uma intensa preocupação quanto a um defeito 
imaginário ou mínimo em sua aparência levando a sofrimento clinicamente 
significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas 
importantes da vida do indivíduo. 

Antigamente chamado de Dismorfofobia, a mudança da nomenclatura para 
transtorno dismórfico corporal (TDC) ocorre em 1987 com a revisão do Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, onde foi considerado que o termo 
dismorfofobia não era adequado, pois não envolvia uma evitação fóbica verdadeira. 
Atualmente, com texto revisado, recebe o nome de transtorno dismórfico corporal. 

O transtorno requer a existência tanto de pensamentos obsessivos a respeito 
de supostos defeitos quanto comportamentos compulsivos que se desenvolvem em 
resposta a esses pensamentos. 

Os transtornos alimentares anorexia nervosa bulimia e vigorexia são definidos 
como um desvio nas funções físicas e rotinas alimentares, que em pouco tempo 
podem deixar o corpo humano em um estado de emagrecimento extremo ou até 
chegar a estágios de obesidade mórbida, pois, as pessoas que possuem esses 
transtornos sofrem com a obsessão por uma imagem corporal perfeita. 

Toda essa população, que em muitos casos guardam segredo sobre seus 
sintomas referentes aos transtornos por acreditarem que não estão doentes e sim 
seguem um estilo de vida para uma grande parcela da população que estão apenas 
levando em consideração a estética corporal e acabam afetadas por drásticas 
mudanças associadas ao perfil corporal e padrões colocados pela sociedade atual e 
principalmente a mídia. 

Os índices desses transtornos anorexia nervosa e bulimia, ocorrem mais nas 
mulheres jovens em relação à população masculina, que acabam sendo acometidos 
pela vigorexia que é uma das mais recentes patologias Barlow e Durand (2008).  

A anorexia nervosa e a bulimia estão presentes em nossos diversos grupos 
sociais, afetando familiares e pessoas mais próximas ou até aquelas que temos 
como padrão de vida saudável a ser cultuada devida a cultura do corpo perfeito nos 
dias atuais é colocado como fator preponderante para alcançar o sucesso e muitos 
adolescentes e jovens adultos acabam praticando atividades físicas intensas 
tonando se dependentes e compulsivos para se chegar aos padrões de corpos belos 
e bem definidos ditados pelas grandes celebridades mundiais. 

Por muito tempo apenas as mulheres se preocupavam e eram cobradas com 
as questões de beleza, Mota (2011). Com a evolução tecnológica e os tempos 
modernos, as mulheres conquistaram mais espaço e independência financeira e a 
concorrência com o sexo oposto no âmbito profissional aumentou, por isso os 
padrões de beleza são colocados como um diferencial, afetando nos dias atuais a 
população masculina com a vigorexia, pois a mídia coloca sexos opostos homens e 
mulheres em um duelo constante de quem possui melhores atributos físicos e 
talentos. 

Assim, estabeleceu-se como questão principal desta pesquisa o fato de 
determinar como se apresentam as relações entre os Transtornos vinculados ao 
obsessivo-compulsivo e as relações com a atividade física, salientando os aspectos 
positivo da prática do exercício físico mediante as situações do TOC3. 

                                                 

3
O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), é um transtorno de ansiedade caracterizado por 

pensamentos obsessivos e compulsivos, no qual o indivíduo tem comportamentos considerados 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fobia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transtorno_da_ansiedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento
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2. METODOLOGIA 
O presente estudo tem por objetivo principal poder identificar os sintomas e 

grupos de risco onde a incidência da anorexia nervosa, bulimia e vigorexia ocorrem 
com maior frequência e também sua correlação com a atividade física segundo a 
literatura. 

Essa pesquisa se caracterizou como bibliográfica em relação aos 
procedimentos técnicos adotados e exploratória mediante os seus objetivos. 

. 
3. DESENVOLVIMENTO 
 

3.1- CARACTERIZANDO A ANOREXIA NERVOSA 
 

Barlow e Durand (apud Fairburn et al.,1997 ;Mitchell e Pyle,1988,p.307), 
trazem em sua obra que a anorexia nervosa é menos comum que a bulimia, mas há 
muitas sobreposições que precisam ser exaltadas, entre estas, a de que muitos 
indivíduos com bulimia tem histórico de anorexia. 

A anorexia nervosa é um transtorno psicológico que fica visível como principal 
característica à perda de peso de forma excessiva devido ao imenso pavor de 
ficarem acima do peso ou ate mesmo obesas, o que induz as pessoas que possuem 
esses transtornos à rotina de uma grande quantidade de comportamentos anormais 
comparados à rotina que seria o ideal para vida saudável, focando um alvo em 
especial a magreza extrema e em sua visão um corpo perfeito para chamar a 
atenção dos amigos, grupos profissionais e a própria família.  

Muitas vezes anorexia nervosa, surge em nível profissional com grandes 
modelos, atrizes, atletas, dançarinos e cantores, pessoas que necessitam além do 
talento individual de uma imagem corporal perfeita devido eles possuírem o rótulo de 
ícones e padrões de beleza para milhões de pessoas. 

Segundo Leonidas (2000) a mídia tem grande contribuição para cultura dos 
corpos magros e bonitos fazendo com que muitos adolescentes incorporem métodos 
de emagrecimento severos pela total insatisfação com seu corpo. 

A anorexia nervosa ocorre em sua maioria entre adolescente e mulheres 
jovens com idades iniciais entre 13 e 18 anos e seus sintomas são irritabilidade, 
alimentação restrita ou quase nenhuma, imagem corporal distorcida, sensação de 
estar muito acima do peso mesmo estando magríssima, grande queda no peso 
corpóreo em um pequeno espaço de tempo, sente-se culpada por ter se alimentado 
independente da refeição, hiperatividade, exercícios físicos constantes e excessivos 
e nas mulheres a ausência do ciclo menstrual, para Barlow e Durand (2008, p.308) 
“Permanecer com o mesmo peso de um dia para o outro ou ganhar algum peso em 
qualquer caso é algo que pode causar pânico, ansiedade e depressão intensos”. 

Seguindo essa linha dos sintomas e, principalmente a faixa de idade em que 
eles ocorrem, a anorexia nervosa tem grande incidência em muitas famílias de 
elevado nível social e financeiro, que apresentam um ótimo relacionamento familiar,  
apenas aparente, mas, na sua realidade são locais de total desarmonia, com 

                                                                                                                                                         
estranhos pela sociedade ou por si próprio; normalmente trata-se de ideias exageradas e irracionais 
de saúde, higiene, organização, simetria, perfeição ou manias e "rituais" que são incontroláveis ou 
dificilmente controláveis. O transtorno obsessivo-compulsivo é considerado o quarto diagnóstico 
psiquiátrico mais frequente na população. De acordo com os dados da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), até o ano 2020 o transtorno obsessivo-compulsivo estará entre as dez causas mais 
importantes de comprometimento por doença. Além da interferência nas atividades, os sintomas 
obsessivo-compulsivos (SOC) causam incómodo e angústia aos pacientes e seus familiares. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Higiene
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simetria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perfei%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_de_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_de_Sa%C3%BAde


VII Encontro de Pesquisa e XI Encontro de Iniciação Científica da FATEB – Telêmaco Borba - PR, 29 e 30 de 
outubro de 2020 

 

relações destrutivas sem nenhum tipo de demonstração direta com relação ao afeto, 
e por muitas vezes a família pode ser um fator e considerado um sintoma 
preponderante para manutenção ou mesmo para o surgimento da patologia gerando 
um desgaste excessivo entre os membros da família.  

Destaca-se que todos esses fatores vão de encontro às mudanças biológicas 
e físicas dos portadores dessa patologia, pois ocorrem em uma fase de descoberta e 
muitas mudanças corporais e na tentativa de manter um corpo magro para uma 
melhor aceitação, apelam para dietas agressivas e exercícios extenuantes, e devido 
às exigências das profissões diversas onde a anorexia tem uma maior incidência 
que exigem um corpo perfeito sempre em forma, tais como bailarinas e modelos, 
chegando a alcançar por repetidas vezes um quadro de desnutrição gravíssimo e 
grande debilitação física quando os sintomas físicos revelam a doença e ficam 
evidentes, os familiares, amigos e pessoas próximas buscam ajuda médica devido 
ao estado critico que a doença alcançou. 

As complicações comumente encontradas nas pessoas que possuem a 
anorexia nervosa em conjunto com a magreza extrema são: constipação, diarreia, 
parada cardíaca, osteoporose, neuropatia nos olhos, diminuição cerebral, além de 
problemas psicológicos como se tornarem introvertidos, obsessão, distorção da 
imagem corporal e dependência de remédios, com essas complicações somam se a 
alimentação pobre nos nutrientes básicos para um ser humano manter-se vivo. 

Problemas com o crescimento em adolescentes que estão próximos da 
puberdade podendo atrasar a chegada da maturação sexual e com isso sofrem 
interferência no seu crescimento físico com relação à estatura que provavelmente 
alcançariam em condições normais e não será alcançado devido às complicações 
que o transtorno acarreta.  

Guiselini (2004) detalha que muitas alterações do metabolismo que 
contribuem de forma prejudicial como hipoglicemia e hipercolesterolemia4 são muito 
frequentes pela perda de hormônios e diminuição quase total nas funções do 
sistema excretor. 

A anorexia nervosa na atualidade pertence a uma verdadeira epidemia 
silenciosa que por fatores pessoais e a rapidez em que a tecnologia cresce e 
avançam, as grandes cidades crescem e trazem consigo o progresso em junção 
com as jornadas de trabalho nas grandes empresas visando o lucro, e a busca pelo 
corpo perfeito por estes jovens e adolescentes está afetando muitas famílias que 
devido ao progresso perdem o contato e afeto familiar e passando despercebidos os 
sintomas desse transtorno em seus filhos. 

Na atualidade a rapidez que as pessoas possuem as informações do mundo 
em tempo real através da mídia e em relação às grandes celebridades que são 
cultuadas como símbolos de perfeição, também é um fator que lidera o aumento dos 
transtornos que na maioria dos casos os portadores os colocam como metas a 
serem alcançadas geralmente pelos jovens indo de encontro com a distância familiar 

                                                 
4
 Hipercolesterolemia é o aumento da concentração de colesterol no sangue. É uma forma de 

hiperlipidemia (concentração elevada de lípidos no sangue) e hiperlipoproteinemia (concentração 
elevada de lipoproteínas no sangue). Uma vez que o colesterol é insolúvel em água, o seu transporte 
no plasma é feito por partículas de proteínas denominadas lipoproteínas. As lipoproteínas plasmáticas 
são classificadas de acordo com a sua densidade: as de muito baixa densidade (VLDL), de baixa 
densidade (LDL), de densidade intermédia (IDL) e de elevada densidade (HDL). Embora todas as 
lipoproteínas transportem colesterol, uma maior concentração de lipoproteínas que não HDL (e 
sobretudo LDL) está associada a um risco acrescido de aterosclerose e doença coronária. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Colesterol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperlipidemia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plasma_(sangue)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_muito_baixa_densidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_baixa_densidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_baixa_densidade
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lipoprote%C3%ADna_de_densidade_interm%C3%A9dia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_alta_densidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aterosclerose
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_coron%C3%A1ria
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e a importância de fazer parte de um e sentirem que foram aceitos em determinado 
grupo social tornando isso um fato especial.  

Alguns fatores ajudam nesta fase da distorção da imagem corporal além dos 
já citados e são completamente abandonados e deixados de lado por seus familiares 
que são os cuidados com alimentação e a rotina de estudos que os adolescentes 
são cobrados de forma excessiva para serem bem sucedidos em suas carreiras e 
deixado pelo caminho o lazer, amigos, festas e os cuidados com o corpo e quando 
desejam retornar a esse mundo que é normal para um jovem, sentem todas as 
dificuldades na readaptação e aceitação pelos diversos grupos sociais e recorrem as 
dietas extremas para recuperarem um corpo aceitável já que é o padrão que 
prevalece normalmente entre os jovens. 

A distorção da imagem corporal é o sintoma da anorexia nervosa mais 
evidente, e corroborando com esse sintoma Barlow e Durand (2008, p.308) “um 
individuo com anorexia nunca esta satisfeito com o peso que perde”. É a fase em 
que o portador do transtorno debilita seu organismo severamente chegando a níveis 
irreversíveis em órgãos vitais chegando até mesmo a própria morte por acreditarem 
que estão com o peso acima do ideal e que seu circulo de relacionamento, amigos e 
família não aceitarão uma pessoa fora dos padrões midiáticos de beleza e recorrem 
as dietas extremas e enquanto possuem energia muscular os exercícios 
extenuantes, chegando ao ponto de pesarem o que consomem para uma 
comparação entre o que comem e eliminam. 
 
2.2. BULIMIA: PRINCIPAIS ASPECTOS DESTE TRANSTORNO 
 

Para Barlow e Durand (apud Fairburn e Cooper, 1993; Wilson e Pike 2001, 
p.306), “(...) a marca registrada da bulimia nervosa é comer uma grande quantidade 
de alimentos geralmente mais alimento inútil do que vegetais, em comparação ao 
que a maioria das pessoas comeria em circunstâncias semelhantes”. 

A bulimia por muitos anos foi caracterizada como um sintoma da anorexia 
nervosa e a partir dos anos 80 com resultados de pesquisas passou a integrar e ser 
considerado um transtorno de ordem alimentar com diferenças e semelhanças com 
a anorexia nervosa. 

Segundo Fonseca (2008) A palavra bulimia vem do grego e esta relacionada 
a fome, e desde as eras antigas os métodos purgativos de eliminação são utilizados 
pelas pessoas desta época como método de purificação corporal utilizado por 
meses. 

As pessoas que sofrem de bulimia têm em seu comportamento características 
de pessoas comuns da sociedade, são alegres, extrovertidas, tem vida sexual ativa, 
praticam esportes, possuem vida social, mas, por muitas vezes são adeptos das 
drogas e álcool e semelhante à anorexia nervosa, possuem uma grande incidência 
de conflitos familiares, abusos na infância, frustrações e ansiedade o que levam a 
esconder o transtorno de seus familiares por medo da maneira que possam entender 
e reagir sendo interpretada errada e consequentemente como algo de nenhuma 
importância. 

Para Barlow e Durand (2008, p.306) “outro critério importante é que o 
individuo tenta compensar a compulsão alimentar e o ganho de peso potencial 
quase sempre por meio de técnicas de purgação”. 

Assim como a anorexia nervosa, a bulimia tem sua maior incidência em 
jovens e adolescentes do sexo feminino, sendo esse transtorno alimentar 
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caracterizado pela ingestão desregrada de um excesso de alimentos, Monteiro e 
Junior (2007). 

Com isso ocorrem os sentimentos diversos de culpa, vergonha e depressão e 
acabam por eliminar toda a comida ingerida utilizando laxantes, diuréticos, muita 
atividade física e, fazendo principalmente e característica principal a utilização do 
vomito induzido, fatores que vão de encontro ao sentimento de incapacidade de lidar 
com a situação de comer sem controle, comendo muitos alimentos na sequencia em 
que são encontrados, conquistando sua satisfação e prazer fictício, sempre 
guardando segredo escondidas dos demais, mas, acabam eliminando toda comida 
sem tentar esconder que estão utilizando o vomito por medo de engordar e acabam 
comendo somente para elas em total sigilo, mas eliminando para todos. 

Com relação ao estado nutricional, a bulimia não compromete e prejudica 
fisicamente de forma tão severa como a anorexia nervosa, para Barlow e Durand 
(2008, p.307) “Os problemas intestinais resultantes do abuso de laxantes também 
são graves; eles podem incluir prisão de ventre séria ou danos permanentes no 
cólon”.  

Devido ao conhecimento nutricional que muitos indivíduos que tem bulimia 
nervosa acham que possuem, aplicam essas dietas relacionadas à perda de peso 
muito semelhante às com anorexia pensando apenas na questão calórica dos 
alimentos, porém, ocorrem vários problemas gastrointestinais, os quais muitas vezes 
com relatos de morte devido à sequência de eliminações através dos vômitos. 

Todas as pessoas que possuem esses transtornos sofrem com a obsessão 
para alcançar um nível elevado de beleza corporal quase perfeita e toda essa 
população, que em sua grande maioria, jovens adultos, guardam segredo sobre sua 
doença por acreditarem que é saudável e não estão doentes, e sim seguem um 
estilo de vida de um grupo de pessoas formando uma comunidade alternativa que 
estão totalmente preocupadas com estética física e são frequentemente afetadas 
por mudanças drásticas ao perfil físico e os padrões de beleza colocados pela 
sociedade e fatores midiáticos que afetam adolescentes e jovens adultos quase 
sempre em todos os casos são as mulheres, mas esse fato está mudando com a 
incidência da vigorexia na população masculina. 
 
2.3. VIGOREXIA: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DESTE TRANSTORNO. 
 
  A vigorexia esta relacionada com o transtorno obsessivo compulsivo também 
conhecido como TOC compulsão por uma grande pratica de exercícios físicos e 
obsessão por grandes músculos e forma física perfeita com relação às demais 
pessoas por fatores relacionadas ao perfil corporal e também aceitação da 
autoimagem. 

(...) as obsessões são pensamentos, imagens ou impulsos intrusivos e sem 
sentido em sua maioria, em sua maioria, aos qual o individuo tenta resistir 
ou tenta eliminar. “As compulsões são os pensamentos ou ações usadas 
para suprimir as obsessões e oferecer alivio”. Barlow e Durand (2008, 
p.181) 

   
  Os portadores de vigorexia possuem na maioria dos casos os sentimentos de 
pavor, angustia, desespero e pânico seguindo na sua busca obsessiva e compulsiva 
chegando a ser um ritual diário e indispensável param se conquistar o alivio 
temporário até o retorno dos sentimentos dando sequencia ao um ciclo que parece 
infinito. 
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  Segundo Olivardia, Pope Jr. e Hudson (2000) as questões relacionadas à 
vigorexia são de ordem social e cultural relacionadas a padrões de corpos perfeitos 
referentes a fatores colocados pela mídia. 
  Na atualidade as grandes indústrias da beleza e suplementos que prometem 
um crescimento muscular e definição, acabam conjuntamente a mídia que lideram a 
exposição dos padrões de beleza diretamente as grandes estrelas dos esportes que 
participam de campanhas de grandes marcas expondo, grande parte delas, os seus 
corpos perfeitos e com isso chamando a atenção para seus corpos e não somente 
para as marcas diversas que estão representando e pagando, mas para todas 
aquelas pessoas que desejam de forma desesperada a grande forma física 
formando assim uma nova legião de adeptos de exercícios que acabam deixando a 
saúde em segundo plano como fator sem importância somente dando destaque para 
o culto ao corpo com grandes músculos não levando em consideração os caminhos 
a serem percorridos e substâncias utilizadas para alcançar suas metas. 
  Acreditava-se por muitos anos que, somente as mulheres eram focadas na 
beleza e cuidados estéticos, também como eram vistas pelas pessoas em geral, 
mas normalmente em seu circulo de convívio pessoal. Nos dias atuais a população 
masculina está inclusa nessa busca pela imagem perfeita, Mota (2011).  
  Devido às várias situações impostas por todos os setores da mídia ou até 
mesmo necessidades, objetivos e desejos no setor pessoal e profissional, desejando 
um corpo perfeito e extremamente musculoso para se obtiver destaque muitas vezes 
passando de todos os limites saudáveis adquirindo patologias como a vigorexia. 
  A vigorexia é conhecida pela dependência diária de uma sequência de 
exercícios extenuantes, sejam eles em locais fechados como academias ou áreas 
livres funcionando como uma prática religiosa e constante em muitas vezes 
chegando ao fanatismo, quase religioso, tudo em busca por um corpo perfeito 
geralmente com muitos músculos independente das consequências e caminhos para 
alcançar esse objetivo ignorando recomendações médicas e consequências físicas e 
mentais que essa busca desmedida pode trazer no futuro. 
  A vigorexia é encontrada comumente entre os homens do que em mulheres, 
os portadores da vigorexia destacam por se apresentam muitos fortes fisicamente 
porém, acham que estão ainda muito magros e necessitam de mais exercícios para 
melhorar seu aspecto muscular, e buscam por adotar fórmulas mágicas não 
recomendado para saúde como uso sem acompanhamento médico de esteroides 
anabolizantes para crescimento muscular por sentirem vergonha de sua aparência 
muscular em relação como serão vistos por seu grupo de convivência. 
  Algumas reações desse transtorno como insônia, apetite diminuído, muita 
irritabilidade, fraqueza, desinteresse sexual, trazem problemas sociais com a família, 
círculo de amigos e colegas de trabalho além de problemas físicos estéticos por 
desproporção entre corpo e cabeça trazendo muitos problemas ósseos e para os 
tendões devido ao excesso de peso que conquistam em pouco período de 
treinamento como uso de esteroides e anabolizantes além de problemas hepáticos 
com a sobrecarga do fígado. 
  Com relação aos diversos esportes e seus grandes atletas profissionais e 
amadores, a vigorexia aparece com mais frequência naqueles em que necessitam e 
buscam uma grande força muscular como os atletas halterofilistas e os fisiculturistas, 
já que em outros esportes coletivos e demais esportes olímpicos, grandes músculos 
prejudicam resultados e performance, passando por muitas vezes serem vistos com 
exemplos negativos por questões relacionadas ao doping. 
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  A vigorexia está muito relacionada com os transtornos mentais, pois, tem 
ligação direta ao transtorno obsessivo compulsivo e muitos estudiosos colocam a 
vigorexia como uma reação ou parte do transtorno dismórfico corporal5 relacionando 
apenas visualmente a questão muscular deixando as questões psicológicas de lado. 
  A vigorexia além de questões sobre comportamento social e psicológico que 
são extremamente alteradas existem as questões físicas que são as mais afetadas, 
pois, um excesso de treinamento gerando muitas lesões de alto grau e crônicas 
como fraturas por stress, artroses em muitas articulações e as lesões traumáticas 
mais graves acometendo a estrutura da coluna vertebral pelo ganho de massa 
muscular. 
  Para o processo de ganho de massa ser completo nos níveis em que os 
portadores desse transtorno fiquem satisfeitos, a suplementação e alimentação são 
fatores primordiais sendo totalmente controlada com relação às calorias que em 
muitos casos são contabilizadas para que possam manter o corpo extremamente 
forte fazendo a necessidade de um consumo extremamente excessivo de proteínas 
o que pode fazer o fígado trabalhar além de sua capacidade acarretando problemas 
em pouco espaço de tempo. 
  A vigorexia está surgindo entre muitas pessoas praticantes de diversas 
modalidades físicas como uma nova síndrome que pode estar relacionadas ou levar 
os portadores, a fazer parte dos grupos acometidos pelos transtornos alimentares 
como, anorexia e bulimia e também lesões físicas gravíssimas que podem 
comprometer permanentemente a sua mobilidade devido à busca constante do 
corpo perfeito podendo nesse processo adotar métodos que são utilizados em 
outros transtornos ou esteroides e anabolizantes agravando seu estado de saúde 
levando a danos que podem ser irreversíveis.  
    
2.4. ATIVIDADE FÍSICA NA ANOREXIA NERVOSA, BULIMIA E VIGOREXIA. 
 
  Segundo Caspersen et al (1985, p. 48, apud, GUISELINI, p.92), “A atividade 
física é qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que 
resulta em um gasto energético maior do que os níveis de repouso”. 
  As atividades físicas6 e exercícios físicos7 são recomendadas e estimuladas 
por profissionais da área da saúde, para que toda a população consiga evitar 

                                                 
5
 O Transtorno dismórfico corporal (TDC) historicamente conhecido pelo termo dismorfofobia é um 

diagnóstico psiquiátrico que caracteriza o indivíduo com uma intensa preocupação quanto a um 
defeito imaginário ou mínimo em sua aparência levando a significativo incômodo em seu dia-a-dia. O 
transtorno requer a existência tanto de pensamentos obsessivos a respeito de suspostos defeitos 
quanto comportamentos compulsivos que se desenvolvem em resposta a esses pensamentos. É um 
transtorno mental bastante comum, afetando cerca de 1,7% para 2,4% da população, o TDC 
geralmente começa na adolescência e afeta homens e mulheres de forma aproximadamente igual. 
 
6
 A Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura que resulte num gasto 

de energia acima do nível de repouso. Exemplos: caminhar para se deslocar de um lugar a outro, 
passear com o cachorro, subir escadas, lavar o carro, brincar com os filhos, dançar, cuidar do jardim, 
entre outros. A atividade física é, segundo Caspersen (1985), "qualquer movimento corporal, 
produzido pelos músculos esqueléticos, que resulte em gasto energético maior que os níveis de 
repouso". 
7
 O exercício físico é qualquer atividade física que mantém ou aumenta a aptidão física em geral, e 

tem o objetivo de alcançar a saúde e também a recreação. A razão da prática de exercícios inclui: o 
reforço da musculatura e do sistema cardiovascular; o aperfeiçoamento das habilidades atléticas; a 
perda de peso e/ou a manutenção de alguma parte do corpo. Para muitos médicos e especialistas, 
exercícios físicos realizados de forma regular ou frequente estimulam o sistema imunológico, ajudam 
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doenças e adquiram melhor índice na qualidade de vida prevenindo as diversas 
doenças que estão presentes na atualidade proveniente ao estilo de vida 
considerado moderno da população mundial. 
  O controle do peso e a utilização de atividades físicas por vezes transformam- 
se em um vício levando ao transtorno alimentar, normalmente anorexia nervosa e 
bulimia, debilitando os seus organismos e levando a perda total da sua saúde 
necessitando de ajuda de vários profissionais para recuperação total e podendo 
retornar ao estado sadio de saúde física e mental, reestabelecendo a saúde física e 
psicológica e principalmente seu estado nutricional. 
 Utilizando a atividade física para controlar a perda de peso, é comum no 
mundo paralelo e visão das pessoas que possuem transtornos alimentares 
destacando a anorexia nervosa e bulimia conforme a colocação de Assunçao, 
Cordás e Araujo (2002).  
 A atividade física prejudicial ocorre em portadores de anorexia nervosa como 
uma espécie de compensação, mas indivíduos com bulimia acabam sendo 
inapropriado para ganho de peso corporal. 
 A atividade física para as pessoas e atletas portadores dos demais 
transtornos alimentares, anorexia nervosa, bulimia e vigorexia geram muitas 
discussões com relação à utilização para a recuperação, por se tratarem dos 
principais sintomas que são utilizadas para se perder peso na anorexia, para se 
eliminar a ingestão desmedida de alimento na bulimia e na vigorexia como resposta 
imediata para aquisição de massa e ficar muito forte com grandes músculos. 
 As pessoas com diagnósticos de anorexia nervosa devido à restrição 
alimentar tem o hábito da atividade física extenuante estritamente contra indicada 
devido ao estado de debilitação nutricional e física em que seus corpos se 
encontram, sendo assim não suportariam uma grande diversidade de esforços.  
 Nesses casos recomenda se a utilização de trabalhos com exercícios 
posturais, força moderada e flexibilidade de preferência em pequenos grupos 
sempre de forma moderada evitando grandes impactos sendo recomendados 
exercícios em piscinas, bicicletas e caminhadas leves e moderadas. 
 Nos indivíduos com bulimia, a atividade física excessiva não ocorre com 
frequência, mas uma série de atividades físicas recomendadas são as combinações 
intercaladas, exercícios de força e aeróbicos, e sempre deve ser incentivada a 
prática de forma coletiva em esportes e atividades em que mais pessoas possam 
participar, para possibilitar uma melhora nas relações interpessoais aumentando o 
circulo de amizades e com isso elevação da autoestima e confiança que futuramente 
pode levar uma vida normal sem a dependência do transtorno. 
 O objetivo na utilização de algumas atividades para indivíduos com bulimia 
seria o controle das medidas corporais e principalmente a sua aceitação corporal e 
necessidade de métodos e dietas extremas contribuindo consideravelmente para a 
sua saúde mental e aceitação perante as pessoas da sua imagem corporal deixando 
tais sentimentos como a ansiedade e depressão fora de sua rotina diária. 
 A utilização de atividade física para controle do peso, é vista por muitos 
especialistas da saúde com bons olhos e também por pessoas que possuem ou 
adquiriram alguma forma de distúrbio ou doença ou até mesmo pela qualidade de 

                                                                                                                                                         
a prevenir doenças (como cardiopatia, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, etc.) moderam o 
colesterol, ajudam a prevenir a obesidade, e outras coisas. Além disso, melhoram a saúde mental e 
ajudam a prevenir a depressão. Todo exercício físico deve ser sempre realizado sob a orientação de 
um profissional ou centro desportivo qualificado, pois a prática de esportes somente nos permite 
atingir os objetivos esperados quando é devidamente orientada. 
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vida, conflitando os portadores de anorexia, bulimia e vigorexia, pois, praticam todas 
as atividades com o intuito de controle do peso seja ele para ganho ou perda rápida 
trazendo o sentimento de obrigação deixando de lado todos os prazeres e alegrias 
que as diversas atividades de lazer ou esportivas de ordem física proporcionam e 
pensam apenas como as pessoas os veem se acima do peso ou muito fracos. 
 A atividade física deve ser incorporada de forma gradativa seguindo as 
questões nutricionais, Monteiro e Junior (2007), e também a capacidade muscular 
que os portadores dos transtornos se encontram e pode ser utilizada para contribuir 
na melhora do estado físico e psicológico, sempre orientado por pessoas 
capacitadas seguindo as avaliações funcionais e exames clínicos. 
 Todas as atividades físicas para os portadores dos transtornos devem ser, 
para se evitar erros, ministradas e orientadas por profissionais de educação física 
especializados em transtornos em parceria com as determinações e diagnósticos 
dos médicos, psicólogos e nutricionistas fazendo o acompanhamento dos portadores 
dos transtornos, para se chegar ao sucesso ou em um estado satisfatório que essas 
pessoas consigam lidar e controlar os diversos sintomas todos os desejos negativos 
que possam leva-los ao estado de reincidência com os transtornos. 
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O que se pôde observar nas explanações acima postadas, é que os 
transtornos alimentares, anorexia nervosa, bulimia, e vigorexia estão presentes no 
mundo consequentemente em nossa sociedade e atingem principalmente os 
adolescentes destacando se adultos jovens que estão em busca por um ideal 
chamado corpo perfeito. 

Dessa forma, esperam ser aceitos pelos amigos familiares que seguem um 
padrão de beleza o qual em repetidas vezes, imposto pela mídia atual devido a 
grande exposição de artistas e atletas que são ícones quase deuses para esses 
jovens. 

Culturalmente na atualidade, existe uma forte imposição e tendência de que 
um corpo perfeito é a solução para a abertura de portas e assim chegar ao sucesso 
e a inclusão, contudo, o sonho a ser atingido serve de incentivo a essa perseguição 
por esses padrões de beleza fictícios acabando por atingir quadros patológicos 
físicos irreversíveis. 

A utilização de exercícios físicos pelos portadores de transtornos alimentares 
ainda geram muitas controvérsias devido à sua utilização continua excessiva fazer 
parte do principal sintoma da vigorexia e um dos mais utilizados na anorexia nervosa 
e bulimia, mas em contra partida para recuperação possibilitam o aumento das 
funções musculares e ganho de massa corporal, prevenindo contra doenças 
crônicas que possam ser adquiridas, mas devendo ser trabalhado de forma conjunta 
com exercícios aeróbios intercalando força muscular e no caso da bulimia atividades 
e exercícios coletivos para que o quadro não evolua para transtornos mais severos. 

A utilização de atividades físicas na recuperação dos portadores dos 
transtornos alimentares e vigorexia, ainda geram muitas controvérsias necessitando 
de mais pesquisas e testes especializados na área para se obter resultados mais 
precisos, contudo na atualidade afirma-se que, um trabalho realizado por uma 
equipe multidisciplinar, as possibilidades de se chegar ao sucesso junto com a 
recuperação são muito satisfatórias podendo melhorar muito a qualidade de vida 
dessas pessoas acometidas pelos transtornos. 
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PLANO SURPRESA I 
 

Axel Agostinho Silva 1 Gabriel Antônio Lirmann 2 Kael Antony de Lima 3 Marcos 
Rodrigues de Almeida Junior 4 Alessandro Moroni Barbosa Rocha5 Anderson Valério 

de Oliveira6 Flavia Nunes Flores7 
 
 
 

RESUMO 
 
Durante a pandemia do covid-19 – coronavírus foi proposto um trabalho chamado 
“Plano surpresa” com o intuito dos alunos acadêmicos de Educação física criar uma 
aula ou uma atividade com poucos materiais que o professor disponibilizou. Para a 
aula foram realizadas as seguintes etapas, verificação do material, planejamento, 
organização e execução das atividades. Foi elaborado uma brincadeira com 
materiais diferentes, sendo descrito o passo a passo. O intuito do trabalho foi 
aprender a lidar com situações do cotidiano que o profissional de Educação física 
passa nas escolas. 
Palavras-chave: Pandemia; Plano surpresa; COVID-19; Educação física. 
 
 

ABSTRACT 
 
During the pandemic of covid-19 – corona virus was proposed a work called 
"Surprise Plan" with the aim of that academic students of Physical Education create a 
class with few material that the teacher made available. For the activity, the following 
steps were performed, material verification, lesson planning, organization of activities 
and execution of activities. One jokes were made with different matters explaining 
step by step. The purpose of the work was to learn how to deal with everyday 
situations that a physical education professional goes through in schools. 
 Keywords: Pandemic; Surprise plan; COVID-19; Physical education. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Durante a pandemia do Covid 19 – Coronavírus, na disciplina “projeto 
integrador” sugeriu-se uma atividade chamada “Plano Surpresa” onde os 
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acadêmicos de educação física teriam que realizar uma aula para 20 alunos na 
faixa etária de 11 a 13 anos. O plano surpresa constituía uma aula ou uma atividade 
com os únicos materiais disponíveis na escola. Para Haydt (2006), uma simples 
observação do cotidiano escolar possibilita perceber a existência de conflitos e 
tensões que são inerentes às relações humanas. Planejar é, nesse sentido, analisar 
uma dada realidade, refletindo sobre as condições existentes, prever as formas 
alternativas de ação para superar as dificuldades. 
 Devido a quarentena imposta pelo Coronavírus, cada integrante do grupo 
preparou sua aula com seus materiais escolhidos.  
 
 1) uma bola de vôlei;  
 2) uma corda de 2 metros; 
 3) seis cones;  
 4) cinco bambolês.  
 
 O plano surpresa consistia em uma elaboração de aula onde os acadêmicos 
teriam que planejar, preparar e executar com poucos materiais  que a escola 
possuía, como se estivesse começando a trabalhar em uma escola com poucos 
recursos e poucos materiais para trabalhar com os alunos na aula de educação 
física.  Como muitas escolas pelo Brasil não tem condições financeiras para ter 
materiais de qualidade pelo custo alto dos mesmos, alguns profissionais de 
educação física, que acabam de se formar, encontram essa dura missão de planejar 
uma aula com poucos materiais, onde muitas vezes os equipamentos estão 
quebrados. 

Segundo Gualano e Tinucci (2011) a atividade física tem sido enaltecida e 
propagada há séculos como um potente fator de promoção à saúde. 

  
O objetivo proposto dessa atividade será:  

 
● Aprender a lidar com situações com falta de materiais nas escolas e saber 

lidar com as frustrações.  
● Saber planejar aulas de 45 minutos com poucos equipamentos. 
● Promover atividade física e habilidade motora para alunos. 

Entende-se que o profissional de educação física deve estar preparado para 
as diversas realidades que irá encontrar em sua realidade. 

 
2. METODOLOGIA 

O relato de experiência foi apresentado de forma descritiva. Triviños (1987, p. 
110) afirma que “o estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e 
fenômenos de determinada realidade”. 
 O estudo é qualitativo. A abordagem qualitativa de um problema, além de ser 
uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada 
para entender a natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON, 1999, p. 79). 
 Para essa atividade Plano Surpresa foram realizadas as seguinte etapas. 
 

A) Verificação de materiais. 
B) Planejamento de aula. 
C) Organização da aula. 
D) Execução das atividades planejadas. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento da aula Plano surpresa foram utilizados os seguintes 
materiais: 

A. 1 bola de vôlei  
B. 1 corda de 2 metros  
C. 6 cones  
D. 5 bambolês 

 
Abaixo será descrito a atividade proposta:  
 

BAMBOLÊ CENTOPEIA 
1) Os alunos serão divididos em quatros grupos e serão demarcados com 4 
cones, cada grupo vai ter 1 bambolê. 
 
2) Os alunos deverão estar de mãos dadas e o bambolê deve passar por eles 
até o final da fila sem que soltem as mãos. 
 
3) O primeiro grupo que conseguir passar o bambolê, o último da fila pega seu 
bambolê e corre até o final da quadra onde está demarcado com 1 cone na marca 
penal. 
 
4) Ao chegar no local demarcado, ele deve lançar seu bambolê até ao outro 
cone colocado sobre a linha do gol. 
 
5) Acertando o cone com o bambolê, ele deverá pegar a bola de vôlei e jogar, 
devendo acertar o centro do bambolê (amarrado com a corda no travessão do gol). 

 
Figura 01- Bambolê centopeia 
 

 
Fonte: Oliveira (2020) 
 
4. CONCLUSÃO 

A atividade realizada teve o intuito de aprender a lidar com situações do 
cotidiano de um profissional que acabou de se formar na área da educação física, 
onde suas expectativas estão todas postadas em poder trabalhar em escola que 
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tenha recursos bons com materiais de qualidade, mas na realidade encontra muitas 
vezes a contrário do que muitos profissionais sonham. 
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GINCANA ESPORTIVA 
 

Adão Juan1, Adrisson Guilherme2, Hadelly Mayse3 e Lorena Bueno4 
 
 

RESUMO  
 

Este trabalho apresenta um relato de uma experiência dentro da disciplina de 
Projeto Integrador III onde foi possível desenvolver um trabalho que visava a 
organização de um evento com gincanas. O objetivo do trabalho é compartilhar as 
experiências conforme o tema de aula escolhido, buscando informações e 
aprofundando acerca do mesmo. 

Palavras-chave: Organização; Evento; Gincana; Experiências. 
 
 

ABSTRACT 
 

This work presents an account of an experience within the discipline of Project 
Integrator III where it was possible to develop a work aimed at organizing an event 
with scavenger hunts. The objective of the work is to share the experiences 
according to the chosen class theme, seeking information and deepening about it. 

Key-words: Organization; Event; Gymkhana; Experiences. 

 
1. INTRODUÇÃO  

 

A criação do evento da ginacana teve base atraves do curso de Bacharelado 
em Educação Fiíca na materia de Projeto Integrador, a realização deste projeto deu-
se inicio no periodo de grande desordem, havendo a descoberta a covid 19, (Doença 
causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro 
clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves). 

A tecnologia por sua vez foi um dos recursos mais utilizados em 2020, o 
Zoom se tornou um dos principais aplicativos de software de videoconferência do 
mercado permitindo a interação virtualmente. 

Para que qualquer evento seja realizado com sucesso é de fundamental 
importância um bom planejamento, mas para que isso ocorra é necessário que o 
organizador adquira uma preparação prévia para as atividades que vai desenvolver, 
assim durante as aulas foi proposto como atividade o planejamento de um evento 
“gincana” que é uma forma de competição onde envolve diversas provas/ exercicios 
recreativos proporcionando assim a oportunidade de desenvolver a criatividade e 
organização de tais atividades em conjunto com a diversão e dinamica dos 
envolvidos. 

Em meio a pandemia a oportunidade de desenvolver um evento por meio 
virtual de algo dinamico com atividades reacreativas é um desafio, mas esta 
exeperiencia possibilita que o futuro profissional de educação física possa 
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desenvolver ir além e aprender a criar atividades, eventos com as ferramntas as 
quais possui. 
1.1 OBJETIVO GERAL    
 

 Desenvolver um evento de Gincana que auxilia o aprendizado, organização e 
criatividade dos futuros profissionais de educação fisica. 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO  

 Desenvolver um evento de gincana para jovens;  

 Possibilitar por meio desta atividade o conhecimento para futuros profissinais;  
 

2. METODOLOGIA 

  O relato de experiencia foi apresentado de forma descritiva Triviños (1987, 
p.110) afirma que “o estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e 
fenomenos de determinada realidade”. 
 O estudo é qualitativo. A abordagem qualitativa de um problema, além de 
uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada 
para entender a natureza de um fenomeno social” (RICHARDSON, 1999, p. 79). 
  Para a realização desta aividade, gincana foi desenvolvido em breves etapas 
onde se encontraram : 
 

Figura 1: Etapas 
 

 
Fonte: Autoria própria (2020) 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

 A gincana foi desenvolvida individualmente entres os alunos do curso 
bacharelado de educação física sendo realizado por trabalho no total de 20 
atividades neste evento, para este presente estudo dividiu-se em grupos aos quais 
serão apresentados apenas 5 exercicios / brincadeiras realizadas nas gincanas. 
  Assim abordando as seguintes atividades: 

1. Dança das cadeiras 
Aparatos: Cadeiras  
A dança das cadeiras é uma brincadeira que pode ser feita com crianças de 

1 
• Pesquisa sobre o assunto; 

2 
• Local adequado para tais praticas. 

3 
• Planejamento de duração do evento e quantidade de pessoas. 

4 
• Planejamento de quais materiais seriam utilizados. 

5 
• Organização de pessoas, valores e custos para o evento; 

6 
• Videos explicativos de diversas atividades dinamicas; 

7 

 

• Planejamento de horarios intervalados de tais brincadeiras em 
conjunto a alimentação. 
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qualquer idade e até mesmo em ambientes pequenos. As únicas coisas 
necessárias são cadeiras e em um número a menos do que a quantidade de 
participantes. 
O objetivo da atividade é conseguir se sentar quando a música parar de tocar. Para 
isso os participantes devem colocar as mãos para trás do corpo e andar ao redor 
das cadeiras, quando a música parar todos devem tentar sentar. A pessoa que ficar 
em pé é desclassificada e uma cadeira também é retirada antes da próxima rodada. 
O jogo deve continuar até sobrar dois participantes para apenas uma cadeira. O 
que conseguir se sentar nela quando a música parar é o vencedor. 

2.  Cabo de guerra 
Aparatos:  Corda, Um laço centralizado no meio da corda. 
Em um espaço amplo e seguro, estique a corda, marcando o meio tanto na corda, 
com uma fita, quanto no chão (linha de giz). Divida os participantes em duas 
equipes, atentando para equilibrar força e número de pessoas. Com os jogadores 
divididos e enfileirados no seu lado da corda, eles devem puxar até que pelo menos 
um dos participantes da outra equipe cruze a linha central. Quem fizer isso primeiro 
é a equipe vencedora. 

3. Corrida do saco 
Aparatos: Saco  
Mais do que competir para cruzar primeiro a linha de chegada, a graça da corrida 
de saco é o fato de as pernas dos participantes estarem presas durante todo o 
tempo, o que resulta em movimentos bem desajeitados. Além de sacos de batatas 
ou fronhas para colocar nas pernas, é fundamental fazer a atividade em uma 
superfície segura, sem pedras ou objetos que machuquem. 

4.  Caça ao tesouro  
Aparatos: Mapa, Tesouro (ex: caixa de bombom), Campo 
Aqui uma coisa é escondida e as equipes precisam procurar por ela com a ajuda de 
um mapa. 
Esse mapa pode ser único, com todas as informações ou fracionado. Dessa forma, 
os participantes precisam seguir as instruções dele para encontrar o resto do 
caminho até o tesouro. Essa brincadeira trabalha a atenção, raciocínio e o trabalho 
em equipe. Quem encontrar o tesouro primeiro vence a prova. 

5. Corrida do Ovo  
Aparatos: Colher, Um ovo cozido  
Aqui cada um dos participantes recebe uma colher e um ovo, que deve ser cozido 
para evitar sujeira, e devem percorrer um percurso com eles na boca. Em primeiro 
lugar é preciso colocar o cabo da colher na boca e depois o ovo deve ficar em cima 
da colher. 
Ganha quem conseguir atravessar a linha de chegada no menor tempo e sem 
deixar o ovo cair. Caso derrubem o ovo no meio do caminho o participante é 

desclassificado da prova.   
 

4. CONCLUSÃO 

 Para o futuro profissional de educação física, a elaboração de atividades 
esportivas em gincana, proporciona grande experiencia e conhecimento a cerca do 
mesmo, pois aborda uma dinamica de aprendizagem diferente do que normalmente 
é trabalhado em sala de aula. 

Por tanto conclui-se que o desenvolvimento deste trabalho auxiliará 
futuramente o bom profissional do curso de educação fisica, promovendo a  
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organização e o planejamento das atividades a serem reaizadas gerando assim 
diversão e ânimo para as pessoas as quias participarem do evento. 
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GINCANA 
 

Andrey Borges, Gustavo Borges, Luiz Vinicius Colli Leite, Sergio Luiz 
 

 
RESUMO 

 
A gincana deve ser elaborada em local grande e aberto, ao ar livre e com alojamento 
para todos os participantes de 14 a 16 anos (meninas e meninos), supervisionado 
por profissionais formados em educação física. Foi proposto para a prática das 
atividades serem realizadas em dois dias (sábado e domingo), com a chegada dos 
alunos, foram apresentados os dormitórios, os locais da gincana, as premiações e as 
medalhas. Foi iniciado com um aquecimento e as gincanas foram passadas durante 
o dia com intervalo de almoço e janta. No primeiro dia a brincadeira começou com 
Pega Bandeira, que tem a finalidade de atravessar o campo do adversário e pegar a 
bandeira sem ser pego, no segundo dia foi realizado a brincadeira do Cabo de 
Guerra, que é praticada com uma corda, a primeira equipe que puxar até o centro 
será o vencedor. No final do dia de domingo foram entregues as medalhas aos 
vencedores. A gincana tem como objetivo desenvolver o aprendizado das crianças, 
auxiliando no trabalho em equipe e a maior socialização com inclusão e respeito 
dentro da sociedade.  
Palavras-chave: Brincadeira; equipe; crianças. 
 
 

ABSTRACT 
 

The gymkhana should be prepared in a large and open place, outdoors and with 
accommodation for all participants from 14 to 16 years (girls and boys), supervised 
by professionals trained in physical education. It was proposed for the practice of 
activities to be carried out in two days (Saturday and Sunday), with the arrival of the 
students, the dormitories, the places of the gymkhana, the awards and the medals 
were presented. It started with a warm-up and the gymkhanas were spent during the 
day with lunch and dinner break. On the first day the game began with Pega 
Bandeira, which has the purpose of crossing the opponent's field and picking up the 
flag without getting caught, on the second day was held the joke of The Tug of War, 
which is practiced with a rope, the first team that pull so far center will be the winner. 
At the end of Sunday, the medals were awarded to the winners. The gymkhana aims 
to develop the learning of children, assisting in teamwork and the greater 
socialization with inclusion and respect within Society.  
Keywords: I'm kidding you; team; Children. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entende-se por gincana, uma competição destinada a colocar a prova a 
rapidez e a competência das equipes, que passam por vários obstáculos, a serem 
vencidos. Ao elaborar uma gincana, deve-se levar em consideração o público alvo, 
para que se possa desenvolver tarefas compatíveis com a idade e condicionamento 
físico dos envolvidos. A escolha do local é fundamental para o bom desempenho da 
gincana (um sitio, pousada) local com uma estrutura ao ar livre grande, com 
alojamento para todos os participantes, proporcionando assim um ambiente 
aconchegante e divertido, que fuja das atividades rotineiras de cada um, fornecendo 
experiencias aos acadêmicos e lazer aos convidados.   
 
2. METODOLOGIA 

Para este trabalho foi realizado uma gincana durante o final de semana 
(sábado e domingo) para adolescentes de 14 a 16 anos dividido entre meninos e 
meninas. Foi usado um espaço de colônia de férias para o bem estar dos 
adolescentes. 
Para o final de semana, foram seguidas as seguintes etapas: 

 Recebimento dos alunos as 8:00 da manhã no sábado 

 Foram apresentados os dormitórios e os locais onde aconteceriam a gincana  

 Início das brincadeiras as 10:00 da manhã com fechamento as 18:00 

 No domingo final das brincadeiras, quando os alunos vencedores irão ganhar 

as medalhas. 

Para este trabalho, formal utilizados profissionais de educação física 
formados e alguns estagiários contando horas complementares, o espaço foi em um 
local sentido Imbaú na beira da rodovia, onde seria dado transporte e alimento para 
os adolescentes. 

Durante a manhã do sábado os alunos foram recepcionados as 8:00 da 
manhã, forma desembarcados e as malas retiradas do ônibus, foi servido um café 
da manhã e logo foram para suas instalações, as 10:00 da manhã foram iniciadas 
as gincanas sempre começando com um aquecimento, as gincanas foram 
passadas durante o dia todo tendo início ao final da tarde as 18:00 horas, logo após 
foram designados a seus dormitórios e logo após as 21:00 horas foi iniciada a janta, 
sendo assim no domingo também. Ao final do dia de domingo foram entregues as 
medalhas aos vencedores e logo após finalizada a gincana. 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

 
O trabalho sobre gincana foi divido em 2 partes, pois foi realizado em 2 dias 

diferentes: 
 

Primeiro dia:  foi desenvolvido uma gincana que na qual seria O pega 
bandeira, nessa brincadeira os alunos devem se dividir entre duas equipes mistas 
com meninos e meninas, e o espaço onde eles vão realizar deve ser do mesmo 
tamanho cada lado. Cada equipe deve colocar sua bandeira (pano ou toalha velha) 
no canto mais difícil e distante que quiser, dentro do seu campo. 
O desafio da brincadeira é atravessar o campo da equipe adversaria e pegar a 
bandeira sem ser pego. A criança que for pega deverá ficar parada no lugar 
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congelada e ela poderá ser libertada por outra criança do seu time que conseguir 
tocá-la (sem ser pega por nenhuma criança da equipe adversária. 

 
Segundo jogo: Queimada é um jogo esportivo muito usado como brincadeira 

infantil. O material utilizado é uma bola de vôlei ou de borracha, de tamanho médio. 
O local é um terreno plano, de forma retangular, demarcado por linhas que deve ter 
mais ou menos 16 m de comprimento por 8 m de largura, sendo dividido em dois 
campos iguais, por uma linha reta e bem visível traçada no solo. O tamanho do 
terreno pode variar conforme o número de jogadores. 
O jogo pode conter vinte ou mais jogadores. As qualidades desenvolvidas são 
movimento, destreza, domínio e cooperação. O objetivo do jogo é fazer o maior 
número possível de prisioneiros em cada campo. O grupo vencedor será aquele 
que fizer o maior número de prisioneiros dentro de um tempo pré-estabelecido, ou 
então, aquele que aprisionar todos os jogadores adversários. 
Cada time fica situado em um campo e um dos jogadores de cada lado deverá ser 
colocado atrás da linha de fundo do campo adversário. 
A partida do jogo é iniciada com o apito do instrutor, assim um jogador do partido a 
quem coube a bola arremessa-a ao campo adversário com o objetivo de atingir, 
“queimar”, algum jogador adversário. 
 

 
Fonte: http://jogandobrincando.blogspot.com/2010/09/rouba-bandeira.html?m=1 

 
Segundo dia: No segundo dia foi desenvolvido a brincadeira do Cabo de 

guerra, que foi divido em 3 partes, na qual seria meninos de uma equipe contra 
meninos de outra, meninas de uma equipe contra a outra e para finalizar a equipe 
completa mista.  

Como foi realizado: dividimos as crianças participantes em duas equipes, 
sempre buscando equilibra-las em número, força e idade. Marcar o centro da corda 
com um lenço e no chão com um giz. 

A corda deve ter um comprimento grande e deixar um espaço de 1,5 m no 
meio. Assim que dividir as crianças e ela estiverem enfileiradas, elas podem 
começar a puxar a corda. A primeira equipe que conseguir puxar pelo menos um 
dos adversários para frente da linha central será o vencedor. 
 

Segundo Jogo: Corrida do Saco A corrida de saco, uma brincadeira também 
conhecida por corrida nos sacos ou corrida do saco, é um dos jogos mais populares 
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entre as crianças. Se trata de atividade simples, mas que requer muita habilidade e 
equilíbrio das crianças. Se trata de um jogo tradicional que é perfeito para as festas 
de aniversário ou para qualquer outra atividade.  Ao brincar com este jogo, as 
crianças exercitarão a sua velocidade, o esforço e a resistência. É uma brincadeira 
perfeita para que as crianças façam amigos, aprendam a competir e aumente a sua 
coordenação motora. Cada equipe devera correr na pista com saco, em linha reta 
em um caminho de 25 metros sai correndo contorna um cone ( pode ser também 
um tambor ou material semelhante ) e entrega o saco para o próximo ( atentar para 
sempre um homem competir sempre contra outro homem e uma mulher contra 
outra mulher ajeitar a fila nessa ordem) 

Vence a equipe que contornar com todos primeiros. 
Valor 10 pontos 

 
 

 

Fonte: https://unidospelavida.org.br/toemcasadica34/ 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 
 Percebemos que as brincadeiras de gincana pode ser um grande recurso para 
a aprendizagem de uma criança, que pode servir de auxílio para que eles tenham 
uma aprendizagem melhor, porque além de ser divertida, ajuda eles a trabalharem 
em equipes e ajudar um ao outro tendo uma maior socialização e também uma 
inclusão e respeito com seus colegas. 

Por meio dessas brincadeiras podemos buscar habilidades dos alunos 
estimulando várias atividades em que eles se encaixem melhor, fazendo com que 
eles se esforcem mais em que mais gosta. Quando bem planejadas, essas 
gincanas podem ser bem muito bom para o ensino aprendizagem tanto para os 
alunos quanto para os professores que podem aprender e compartilhar desse 
ensinos aplicados, além de ser uma grande forma de incentivar os alunos a 
participar de atividades escolares, pois muitas vezes podemos perceber que eles 
perdem a empolgação ao longo do ano de ensino, e essa gincanas podem tornar o 
ano mais produtivo e melhor de se trabalhar ao todo. 

 
 
 
 

https://unidospelavida.org.br/toemcasadica34/
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RESUMO 
 
O presente trabalho é um estudo qualitativo, apresentado sobre o primeiro semestre 
do ano de 2020, quando se iniciou a disciplina Projeto Integrador com o foco em 
realizar atividades práticas em locais como praças, escolas e academias. Entretanto, 
logo após ocorreu a paralisação das aulas presenciais devido a pandemia do vírus 
Covid-19 que se estendeu durante todo o semestre. Devido a isso, iniciou-se as 
aulas via Zoom, durante uma delas, foi disponibilizada uma atividade de desafio em 
duplas, com o objetivo de realizar 5 exercícios, obrigatoriamente com a utilização de 
aparatos disponíveis em casa e de fácil execução para todos. Mostrando assim o 
importante papel que possui o profissional de educação física, na implementação de 
atividades práticas e apresentando métodos para cuidar da saúde em tempos 
difíceis. 
Palavras-chave: Educação Física, Saúde, Desafio, COVID-19 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work is a qualitative study and presented on the first semester of 2020, 
when the integrative project began with the focus on performing practical activities in 
places such as squares, schools, and academies. However, soon after, the face-to-
face classes were stopped due to the pandemic of the Covid-19 virus that extended 
throughout the semester. Due to this, classes were started via Zoom, during one of 
them, a challenge activity was made available in pairs, with the objective of 
performing 5 exercises, mandatory with the use of devices available at home and 
easy to perform for all. Thus, showing the important role that physical education 
professional has, in the implementation of practical activities and presenting methods 
to take care of health in difficult times. 
Key-words: Physical Education, Healthy, Challenge, COVID-19. 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante o primeiro semestre do ano de 2020, iniciou-se a disciplina Projeto 
Integrador com o foco em realizar atividades práticas em locais com praças, escolas 
e academias. Entretanto, logo após ocorreu a paralisação das aulas presenciais 
devido a pandemia do vírus Covid-19 que se estendeu durante todo o semestre. Em 
virtude desta circunstância, as atividades iniciaram-se de forma remota via zoom. 

A quarentena trouxe um novo cenário, alterando a rotina de cada pessoa na 
busca por qualidade de vida. Associado a isso, foi sugerido como tema de aula a 
realização de exercícios em casa, tendo em vista a preocupação com o 
sedentarismo e demais problemas que a ausência de atividade física causa. De 
acordo com Gualano e Tinucci (2011) as evidências que fundam entravam a prática 
de atividade física em períodos remotos eram mormente empíricas. Atualmente, há 
um denso e crescente corpo de conhecimento que consolida o exercício físico como 
ferramenta crucial na promoção de saúde. 

A atividade consistia num desafio onde em duplas um participante desafiaria 
o outro a realizar exercícios em suas casas por conta do isolamento social. Para 
cada exercício deveria ser utilizado materiais disponíveis em suas casas, haja vista 
que não seria possível adquirir ou emprestar equipamentos de profissionais pela 
segurança da pandemia do covid-19. 

Objetivos 

 Estimular a prática de atividades físicas em isolamento social; 

 Identificar oportunidades de realizar atividades físicas com 
equipamentos disponíveis em casa; 

 

Devido ao período de isolamento social e a falta de atividade física que 
ocorre, mostra-se de extrema importância que haja o incentivo por parte do 
profissional de Educação Física a prática de atividades realizadas em casa com os 
materiais disponíveis para evitar problemas mais sérios de saúde.  

 
2. METODOLOGIA 

O relato de experiência foi apresentado de forma descritiva. Triviños (1987, p. 
110) afirma que “o estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e 
fenômenos de determinada realidade”. 

O estudo é qualitativo. A abordagem qualitativa de um problema, além de ser 
uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada 
para entender a natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON, 1999, p. 79).
 Para essa atividade desafio foram realizadas as seguintes etapas: 

 
a) Escolha do parceiro a ser desafiado; 
b) Planejar exercícios para o desafio; 
c) Verificar se seria possível a execução do exercício com os aparatos 
disponíveis em casa; 
d) Gravar o vídeo. 

 
3. DESENVOLVIMENTO 

Para a realização do desafio foram escolhidos os seguintes exercícios: 
 

1- Agachamento 
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2- Elevação frontal 
3- Supino 
4- Burpee 
5- Abdominal 

Breve explicação sobre o agachamento: com as pernas levemente afastadas 
além da largura do quadril, agache, flexione os joelhos e projete o quadril e os 
glúteos para trás, mantenha o tronco firme projetado para frente, assim como a 
direção do olhar. O abdômen deve estar sempre contraído, para proteger a lombar 
de lesões.  

Abaixo vamos explicar passo a passo como foi realizado o exercício. 

 Utilizou-se como aparato um recipiente com água, com capacidade para 5 
litros, peso de aproximadamente tal 

 Para o desafio, foram feitas 3 séries de 10 agachamentos, com o intervalo de 
30 segundos para descanso entre elas. 

 Paralelo ao exercício, citou-se a melhor maneira de execução do movimento e 
os principais músculos trabalhados (quadríceps, glúteo máximo, posterior da 
coxa, panturrilhas, quadril, lombar e abdômen). 

 
Breve explicação sobre a elevação frontal: Com os pés paralelos e afastados 

na largura do quadril, segure o aparato com as palmas das mãos voltadas para 
baixo. Deixe os joelhos levemente flexionados, os braços à frente do corpo e 
estendidos para baixo, na linha da articulação dos ombros. Mantenha as escápulas 
contraídas. Eleve os dois braços até à altura dos ombros e abaixe-os em um 
movimento contínuo, sempre mantendo o core ativado durante a execução. 
Lembre-se de colocar a força nos ombros, não nos braços. 

Abaixo vamos explicar passo a passo como foi realizado o exercício. 
 

 Utilizou-se como aparato um saco de açúcar com o peso de 5kg; 
 Para o desafio, foram feitas 2 séries de 10 repetições, com o intervalo 

de 1 minuto para descanso entre elas; 

 Paralelo ao exercício, citou-se a melhor maneira de execução do 
movimento e os principais músculos trabalhados (deltoide anterior, 
deltoide medial, serrátil e peitoral superior). 

 

Breve explicação sobre o supino: Segure a barra, com a palma das mãos 
voltadas para a frente. Deixe os braços afastados em uma distância pouco maior do 
que a entre os ombros. Os pés devem ficar apoiados no chão, durante toda a 
execução do movimento. Não tire as costas do banco ao fazer o exercício. Desça 
lentamente a barra em direção ao peitoral até os cotovelos formarem pelo menos 
um ângulo de 90º. Empurre a barra diretamente para cima até que os cotovelos 
quase fiquem estendidos. 

Abaixo vamos explicar passo a passo como foi realizado o exercício. 
 

 Utilizou-se como aparato um cabo de vassoura com dois recipientes 
de 5 litros com água, um em cada ponta; 

 Para o desafio, foram feitas 4 séries de 6 repetições, com o intervalo 
de 30 segundos para descanso entre elas; 
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 Paralelo ao exercício, citou-se a melhor maneira de execução do 
movimento e os principais músculos trabalhados (peitoral maior e 
menor, deltoides, serrátil anterior, coracobraquial, tríceps). 

Breve explicação sobre o burpee: Inicia-se o movimento realizando uma 
flexão de braço até encostar o peito na cadeira. Em seguida, flexiona-se o quadril 
na posição do agachamento. Então, executa- se um salto. 

Abaixo vamos explicar passo a passo como foi realizado o exercício. 
 

 Utilizou-se como aparato uma cadeira; 
 Para o desafio, foram feitas 4 séries de 8 repetições, com o intervalo 

de 30 segundos para descanso entre elas; 
 Paralelo ao exercício, citou-se a melhor maneira de execução do 

movimento e os principais músculos trabalhados (peitoral, quadríceps, 
glúteos, panturrilha, abdômen, flexores do quadril e lombar). 

Breve explicação sobre o abdominal: Para executá-lo, é preciso deitar no 
chão e dobrar os joelhos, apontando-os para cima. Com a força do abdômen, 
segurando o aparato, levante a parte superior do seu corpo até onde conseguir. 

Abaixo vamos explicar passo a passo como foi realizado o exercício. 
 

 Utilizou-se como aparato um saco de arroz de 5kg; 
 Para o desafio, foram feitas 3 séries de 15 repetições, com o intervalo 

de 1 minuto para descanso entre elas; 

 Paralelo ao exercício, citou-se a melhor maneira de execução do 
movimento e os principais músculos trabalhados (abdômen, oblíquo 
externo, tensor da fáscia e reto da coxa). 

 
4. CONCLUSÃO 

Sendo assim, mostra-se de extrema importância que o profissional de 
Educação Física incentive a sociedade para a prática de atividades físicas, ainda 
mais em um período em que as pessoas ficaram em isolamento social e viram 
escassas suas possibilidades de se manter realizando exercícios e cuidando da 
saúde. Com o desafio, buscou-se demonstrar que é possível realizar diversas 
atividades de forma adaptada com os materiais disponíveis em casa.  
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RESUMO 
 
O presente trabalho foi realizado durante o ano 2020, na disciplina do projeto 
integrador que devido a pandemia do COVID 19- Coronavírus foi realizado uma 
atividade de forma virtual sendo aplicado com os familiares. Os materiais recicláveis 
para realizar a atividade foram garrafa pet, papelão, linha, tampas de garrafas, fita 
adesiva. A metodologia utilizada nesse resumo expandido foi o relato de experiência 
com abordagem qualitativa. Os brinquedos construídos com os materiais recicláveis 
foram: Bilboquê, Jogo da Velha e Boliche. Os brinquedos recicláveis foram utilizados 
para a distração de familiares e amigos 
Palavras-chave: Projeto; reciclagem; brinquedo. 
 
 

ABSTRACT 
 
The present work was carried out during the year 2020, in the discipline of the 
integrative project that due to the pandemic of COVID 19- Coronavirus was carried 
out a virtual activity being applied with family members. The recyclable materials to 
carry out the activity form pet bottle, cardboard, thread, bottle cap, adhesive tape. 
The methodology used in this expanded abstract was the experience report with a 
qualitative approach. The toys built with the recyclable materials were: Bilboquê, 
Jogo da Velha and Boliche. Recyclable toys were used to distract family and friends 
Keywords: Design; recycling; toy. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

Devido à epidemia do novo coronavírus, foi solicitado que a equipe criasse 
um brinquedo educativo a partir de materiais recicláveis. Para Tolocka, Pereira, & 
Poletto (2018) o componente lúdico da brincadeira faz parte da essência do ser 
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humano e refere-se a uma atividade livre na qual o ser humano pode deixar-se 
absorver de forma intensa e total, sem interesse material e sem obtenção de lucro. 
Por conta da quarentena e isolamento social, cada componente da equipe criou um 
brinquedo em sua casa. 

Com isso foram criados brinquedos como Bilboquê, Boliche (utilizando 
garrafa pet), e jogo da velha (utilizando papelão). O Bilboquê também conhecido na 
região do Rio de Janeiro e de Santa Catarina como Biloquê é um brinquedo antigo 
que consiste em uma esfera de madeira, com um orifício central, presa por uma 
corda numa espécie de suporte. Através do movimento das mãos, esta bola deve 
ser encaixada no suporte. Para utilizar o brinquedo a criança deve possuir a idade 
mínima de 3 anos. A atividade desenvolve e possibilita a percepção do próprio 
corpo e domínio corporal, desenvolve a lateralidade e aprimora o relacionamento 
social. O Boliche ou Bólingue é um desporto, cujo objetivo é derrubar, com uma 
bola, uma série de pinos alinhados ao fundo de uma pista, sendo a idade mínima e 
aconselhável para jogar de 10 anos. De acordo com os estudos, o boliche faz com 
que as crianças percebam que são capazes de aprender, pois esse jogo pode 
proporcionar o aprendizado da relação número-numeral, bem como operações 
matemáticas, noção de espaço, coordenação motora, raciocínio lógico, 
concentração, trabalho em grupo, bem como a ética, entre outros conhecimentos. 
CAETANO et all (2017). O Jogo da Velha ou Jogo do Galo, ou três em linha, é um 
jogo e/ou passatempo popular. É um jogo de regras extremamente simples, que 
não traz grandes dificuldades para seus jogadores e é facilmente aprendido. Não 
possuí uma idade mínima para jogar, e desenvolve o raciocínio lógico, a atenção, 
concentração, observação, coordenação motora, tátil e visual, No modo básico 
do jogo, participam duas pessoas, que jogam alternadamente, preenchendo cada 
um dos espaços vazios (3 linha por 3 colunas). Cada participante deve usar um 
símbolo (X ou O). Vence o jogador que conseguir formar primeiro uma linha com 
três símbolos iguais, seja ela na horizontal, vertical ou diagonal. 

O objetivo geral proposto é: a) ensinar para crianças a construção de 
brinquedos de materiais recicláveis com objetivo de mostrar que é possível 
estimular a criatividade e realizar atividades com objetos recicláveis. b) proporcionar 
às crianças em isolamento social a oportunidade de construir brinquedos com 
materiais recicláveis. c)oportunizar na pratica aos acadêmicos de Educação Física a 
construção de materiais para serem utilizados na prática profissional. 

Entende-se que estas atividades promovam a teoria na prática e se faz 
importante por conta da atuação do profissional de Educação Física. Este trabalho 
irá desenvolver a criatividade do aluno, pois em muitos momentos de sua carreira, 
ele não terá todos os materiais necessários para uma aula. 
 
 
2. METODOLOGIA 

 

O relato de experiência foi apresentado de forma descritiva. Triviños (1987, p. 
110) afirma que “o estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e 
fenômenos de determinada realidade”. 

O estudo é qualitativo. A abordagem qualitativa de um problema, além de ser 
uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada 
para entender a natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON, 1999, p. 79). 

Para essa atividade, montagens de brinquedos com materiais recicláveis 
foram realizadas as seguintes etapas: 
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a) Reunir materiais recicláveis; 
b) Planejamento dos brinquedos a serem executados de acordo com a 

finalidade proposta; 
c) Execução das atividades 
d) Apresentação dos brinquedos construídos e a finalidade deles 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

 

Para a construção do brinquedo Bilboquê, foram reunidos os seguintes 
materiais: garrafa pet, barbante, papel e fita. Foi realizado um corte na parte supeior 
da garrafa de10 cm. Foi feito um furo na tampa da garrafa pet a fim de colocar o 
barbante. Foi amassada uma folha de papel sulfite em formato de esfera/bola e 
amarrado o barbante na bola com fita adesiva. O brinquedo é apresentado pela 
figura abaixo: 
 

Figura 1: Bilboquê 

 

Fonte: Autores do trabalho 

 
Para a construção de um tabuleiro de um Jogo da Velha reciclável, foi 

reunido uma caixa de papel e tampinhas de garrafa pet. Na caixa de papelão foi 
realizado o desenho de uma hashtag. Com lápis de cor foi realizados as marcações 
X e O e nas tampas foram colados pedaços de papelão em formato quadrado, para 
ser o X e O do jogo. 
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Figura 2: Jogo da Velha 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=hnmIvYswowE  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Estes brinquedos recicláveis foram utilizados pela equipe e seus familiares, 
experienciando um momento de diversão. Após toda essa pandemia passar, essas 
atividades poderão ser utilizadas em aulas. Com isso estes itens ajudaram no 
desenvolvimento das crianças. A criação destes brinquedos para nós futuros 
profissionais da área, será importante pois isso ajudará em nosso desenvolvimento 
academico e tanto no profissional. 
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FATEB EM MOVIMENTO 
 

Shirley Alves 
1 e Vanessa Emilly 2 

 
 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem como o principal objetivo apresentar um relato de 
experiência, de uma aula desenvolvida no projeto *Fateb em movimento*. O Fateb 
em movimento é um projeto de lives que foi desenvolvida pela FATEB-FACULDADE 
DE TELEMACO BORBA para proporcionar atividade física, melhoria de saúde da 
população nesse momento de isolamento social, o mundo foi afetado com a doença 
do COVID-19. Considerando isto todos entraram em isolamento social como 
prevenção, a instituição pensando na população e na melhoria da saúde de todos 
veio a ideia de fazermos as lives pelas plataformas digitais, uma vez por semana 
durante um mês com horários definidos, treinos com participações de acadêmicos e 
com auxilio dos professores do curso de educação física.  
Palavras-chave: Atividade física, pandemia, saúde.  
 

 
ABSTRACT 

 

The work presented has as its main objective to present an experience report that 
was developed in a project Fateb in movement. Fateb in movement is a project of live 
videos that was developed by Telêmaco Borba University to provide physical activity, 
improving the health of the population at this time of social isolation, the world was 
affected by the COVID-19. Putting this in consideration, we all isolated ourselves as 
prevention, and the institution thinking about the population and improving everyone's 
health came up with the idea of making the live videos through digital platforms once 
a week for 1 month in certain time, training with academic participation and with the 
help of physical education teachers.  
Key words: Physical activity, pandemic, health. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

As atividades apresentadas no Fateb em Movimento durante a pandemia 
veio para nos mostrar como agir diante das dificuldades. Fateb em movimento foi 
desenvolvida para as pessoas continuarem motivadas a treinar durante o período 
de isolamento social, foram adaptadas de modo que conseguíssemos elaborar 
aulas através de diversas plataformas online sem perder o contexto principal, 
melhoria da saúde da população, com o surgimento da pandemia da Covid-19, a 
maneira de viver mudou. O trabalho de uma grande parte das pessoas passou a ser 
home office, o distanciamento social foi necessário e locais como parques e 
academias foram fechados em muitos lugares. No entanto, manter-se ativo é 
fundamental para manter-se saudável e controlar sintomas como ansiedade, 
obesidade, estresse, insônia e outros. Manter o treinamento, adaptando para as 
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condições atuais. Foram desenvolvidas aulas remotas com o comando de 
professores e participação de alunos do curso de educação física, uma vez por 
semana, com duração de cinco semanas. Aulas desenvolvidas para todas as 
idades, e com adaptações, com materiais como, cadeiras, galão de água, ou com 
peso (arroz, feijão). Dessa forma facilitando a participação de todos.  
  

2. METODOLOGIA 

O relato de experiência foi apresentado de forma descritiva. Triviños (1987, p. 
110) afirma que “o estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e 
fenômenos de determinada realidade”. 

O estudo é qualitativo. “A abordagem qualitativa de um problema, além de 
ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada 
para entender a natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON, 1999, p. 79). 

Para essa atividade, no Fateb em movimento foram realizados treinos 
adaptados para todas as idades, pensando na saúde da população nesse período 
de isolamento social. 

Recebemos o convite para participar de uma aula dentro do Fateb em 
movimento, junto dos professores Kessany e Marcelo, com o tema junino pela 
plataforma via zoom, e a Live teve a duração de 40min.  

 

 O treino preparado com adaptações  

 Materiais simples (cadeira, galão ou garrafa pet)  

 Execução e comando de todos os exercícios 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

Para a realização da Live começamos com o alongamento feito pela 
professora Kessany, logo após iniciamos o treino com alguns exercícios simples e 
de fácil execução e com adaptações, primeira parte começamos com 
agachamentos simples e o adaptado feito na cadeira, solicitado materiais como 
cadeira para os exercícios de agachamento esse exercício sendo adaptado para as 
pessoas que não conseguem executar da forma simples. 

A pandemia do novo COVID-19 gerou grandes mudanças no estilo de vida 
da população mundial. Para evitar o aumento do contágio da doença, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e vários médicos governamentais sugeriram 
o Distanciamento Social como principal estratégia para conter a pandemia, essa 
ação levou milhões de pessoas a ficarem reclusas em suas casas. Como 
consequência pode haver diminuições drásticas nos níveis de atividade física da 
população. 
 Objetivo de trabalho é explicar os motivos pelos quais a prática regular de 
exercícios físicos não deve ser interrompida durante uma pandemia e os efeitos 
benéficos proporcionados pelos exercícios físicos na saúde física e mental das 
pessoas em Distanciamento Social.  

 
 

4. CONCLUSÃO  

Enquanto passamos  por esse momento triste que estamos vivendo na 
atualidade da pandemia Corona vírus, a Fateb em movimento teve a iniciativa de 
fazer a live para conscientizar e motivar a atividade física mesmo no isolamento 
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social com intuito da melhoria da saúde da população, tendo em vista que sem a 
pratica da atividade física o individuo pode desencadear doenças crônicas, por 
exemplo: obesidade, doenças cardiovasculares, depressão, ansiedade, etc.  
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FATEB EM MOVIMENTO: EXERCICIO FISICO NA PANDEMIA 
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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como o principal objetivo apresentar um relato de 
experiência, de uma aula desenvolvida no projeto: "Fateb em movimento". O Fateb 
em Movimento é um projeto de lives que foi desenvolvida pela FATEB - Faculdade 
de Telêmaco Borba para proporcionar atividades físicas a todos em um momento 
que todos permaneceram em isolamento social devido a pandemia ocasionada pelo 
COVID-19. A Fateb pensando em proporcionar saúde e bem estar para todos 
elaborou e desenvolveu  lives pela plataforma digital no período de 1 mês com 
horário de início e termino, às quartas-feiras, pelos acadêmicos do curso de 
Educação Física da faculdade com o auxílio e supervisão do coordenador do curso. 
Palavras-chave: Exercícios; pandemia; movimento. 
 

 
ABSTRACT 

 
 The main objective of this work is to present an experience report from a class 
developed in the project: "Fateb in motion". The fateb on the move is a lives project  
that was developed by FATEB - FACULDADE DE TELÊMACO BORBA to provide 
physical activities for everyone in a pandemic moment that all remained in social 
isolation. Due to a worldwide problem, the world has been affected by COVID-19 
disease. In view of this we all enter social isolation as prevention, Fateb thinking of 
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providing health and well-being for all was elaborated and developed by the digital 
platform, every Wednesday during the period of 1 month with the start and end of 
training by the academics of the physical education course of the college with the 
help and supervision of the course coordinator.  
Keywords: Exercises; pandemic; Movement. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Durante o primeiro semestre do ano de 2020, iniciou-se a disciplina Projeto 
Integrador, com o foco em realizar atividades práticas em locais como praças, 
escolas e academias. Entretanto, logo após ocorreu a paralisação das aulas 
presenciais devido a pandemia do vírus Covid 19, que se estendeu durante o 
primeiro semestre de 2020. Por essa circunstância, passou-se a ter aulas remotas 
via internet. 

Como medida de segurança, a fim da não propagação do novo Coronavirus- 
COVID 19, implantou-se isolamento social no modelo de quarentena a qual 
recomenda que as pessoas fiquem em suas casas trazendo um novo cenário, 
alterando a rotina de cada pessoa na busca por qualidade de vida. Associado a 
isso, identifica-se a necessidade de a realização de exercícios em casa, tendo em 
vista a preocupação com o sedentarismo e demais problemas que a ausência de 
atividade física causa. A disciplina Projeto Integrador, do curso de Educação Física 
da FATEB- Faculdade de Telêmaco Borba, tem como missão articular a teoria na 
prática a fim de oportunizar um aprendizado significativo; frente a isso teve como 
tema de aula a solução para que as pessoas pudessem realizar atividades físicas 
mesmo em quarentena devido ao isolamento social. Os objetos foram demonstrar 
que a prática de exercícios físicos pode ser executada com aparatos que 
encontramos em casa; proporcionar a sociedade em isolamento social, uma 
oportunidade de obter uma qualidade de vida melhor e vivenciar na prática, novos 
métodos de realizar uma aula. 

Já foi relatado que o sedentarismo aumentou no período de pandemia, 
devido ao restrito acesso nas academias por conta das normas de saúde e 
segurança. Assim nasce o Fateb em Movimento, o qual é um projeto criado pela 
instituição para alcançar os objetivos 
 

2. METODOLOGIA 

O relato de experiência foi apresentado de forma descritiva. Triviños (1987, p. 
110) afirma que “o estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e 
fenômenos de determinada realidade”. O estudo é qualitativo. A abordagem 
qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, 
sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno 
social” (RICHARDSON, 1999, p. 79). 

Para a aula desse projeto, foram realizadas as seguintes etapas: 
 

a) Formação do grupo para discussão do treino; 
b) Planejamento da prescrição do treino; 
c)   Divulgação nas redes socias; 
d) Teste de conexão e organização de materiais 
e) Execução das atividades 
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A aula foi transmitida através de uma live na casa de uma das acadêmicas, e 
supervisionada pelo coordenador do curso de Educação física Anderson pela 
professora Kessany. 
 
 
3. DESENVOLVIMENTO 

Para a execução dos exercícios foram usados os seguintes aparatos:  
A. Cabo de vassoura 
B. Banco ou cadeira 
C. Garrafa Pet 2l ou 5l  
D. Colchonete ou uma toalha  

 
 O treinamento foi dividido em aquecimento, desenvolvimento e abdominal. 

Para o aquecimento foi escolhido os exercícios polichinelo, corrida joelho alto, 
polichinelo alternado e corrida calcanhar. A execução consistiu em realizar 1 minuto 
de cada exercício. Não foi solicitado o aumento da intensidade. 
 

1. Polichinelo é um exercício de calistenia, usado geralmente como exercício 
preparatório, trabalha glúteos, posteriores de coxa, abdômen e quadríceps. 
Sua execução que consiste na abertura dos braços e pernas 
simultaneamente.  

2. Corrida joelho alto é um exercício cardiovascular usado como exercício 
coordenativo e preparatório geral, trabalha glúteos, isquiotibiais, 
gastrocnêmicos, panturrilha e anteriores de coxa. Sua execução consiste em 
elevar o joelho até a linha da cintura, sem inclinar o tronco para frente ou para 
trás, ao mesmo tempo eleva o braço ao contrário, fazendo o movimento da 
corrida para frente.  

3. Polichinelo alternado ou frontal é um exercício de calistenia, usado 
geralmente como opção de exercício preparatório em aquecimento, trabalha 
como musculo principal quadríceps, e músculos secundários abdutores do 
quadril, glúteos, isquiotibiais e ombros. Sua execução consiste em pular 
alternando os pés e braços simultaneamente. 

4. Corrida calcanhar é um exercício cardiovascular, que trabalha glúteo máximo, 
quadríceps, panturrilha, isquiotibiais, bíceps e deltoides. Sua execução 
consiste em tronco ereto e abdômen contraído com o deslocamento do 
calcanhar até os glúteos, não necessariamente precisando encostar.  

 
   Para o desenvolvimento foi escolhido os exercícios “squat press”, tríceps 

banco, prancha alta com toque no ombro, polichinelo com agachamento e flexão 
aberta. A execução consistiu em realizar 1 minuto de cada exercício.  

 
1. “Squat press” consiste em um agachamento com arremesso, trabalhando 

os seguintes músculos como glúteos, quadríceps e posterior de coxa.  
2. Tríceps banco consiste em projetar os cotovelos flexionando-os para trás e 

descer o quadril, trabalhando os seguintes músculos como deltoide 
anterior, peitoral maior e tríceps.  

3. Prancha alta com toque no ombro consiste em deitar de bruços no chão 
em seguida apoiar-se nos braços com as palmas das mãos no chão e 
fazer o toque no ombro alternando, trabalhando os seguintes músculos 
como reto abdominal, quadríceps e deltoide. 
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4. Polichinelo com agachamento consiste em fazer um agachamento parcial 
e posicionar os pés dentro e para fora mantendo a posição de 
agachamento e voltando a posição inicial, trabalhando os seguintes 
músculos como glúteos, quadríceps, posterior de coxa e panturrilhas.  

5. Flexão aberta consiste em fazer as mãos posicionadas na altura do 
peitoral, porém com uma amplitude de maior que a largura dos ombros, 
empurrando o corpo para cima e para baixo, flexionando o cotovelo e 
permanecendo com torso sempre reto, trabalhando os seguintes músculos 
peitoral maior, tríceps e ombros.  

6. Para o abs.(abdominal)foi escolhido os exercícios 50 supra, 30 
“russinanboll”, 20 infra alternado e 10 “sit up”.  

 
 

4. CONCLUSÃO 

 A atividade desenvolvida foi um trabalho que trouxe uma nova experiência 
para os acadêmicos com respeito a interação com a sociedade através da  
tecnologia no formato de “live”, proporcionando uma nova forma de acessar a 
comunidade e também de disseminar o bem estar que a atividade física 
proporciona. 

. 
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BRINQUEDO RECICLÁVEL - II 
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RESUMO 
 
A disciplina do Projeto Integrador, que tem por objetivo buscar aplicar atividades do 
cotidiano acadêmico na prática, solicitou a criação de brinquedos de materiais 
recicláveis, e de modo específico, buscar incentivar a criatividade e estimular o 
desenvolvimento socioeducativo das crianças. O relato de experiência foi 
apresentado de forma descritiva. Devido á situação atual que a população enfrenta 
diante da pandemia, o professor solicitou que fossem confeccionados brinquedos 
através de materiais recicláveis, que eram o Ludo e a Tabuada Reciclável, dois 
brinquedos socioeducativos que de forma lúdica passam conhecimento, tornando o 
aprender mais prazeroso. 
Palavras-chave: Brinquedos; Materiais recicláveis; Pandemia. 

 
 

ABSTRACT 
 

The Integrative Project subject, which aims to apply academic activities of everyday 
and put it in practice, requested the creation of toys of recyclable materials and 
specifically seeks to encourage creativity and stimulate the socio-educational 
development of children. The experience report was presented descriptively. Due to 
the current situation that the population faces because of the pandemic, the teacher 
requested that toys be made through recyclable materials, which were Ludo and the 
Recyclable Multiplication Table, two socio-educational playful toys that gives 
knowledge and makes learning something more pleasurable. 
Keywords: toys; recyclable materials; pandemic. 
 
 
1. INTRODUÇAO 

No cotidiano do profissional de Educação Física, é frequente o trabalho em 
alguma instituição que não possuem brinquedos e materiais para desenvolver uma 
atividade com as crianças, e também acontece de não haver verba o suficiente para 
isso. Frente a isso, a disciplina do Projeto Integrador, que tem por objetivo buscar 
aplicar atividades do cotidiano acadêmico na prática, solicitou a criação de 
brinquedos de materiais recicláveis. Nesse relato de experiência serão citados dois 
brinquedos recicláveis e todo o seu processo até a criança poder desfruta-lo. 

O primeiro brinquedo reciclável confeccionado foi o Ludo. O ludo é um jogo 
de tabuleiro que além de distrair a mente da criança, pode estimular várias 
habilidades que podem ser aplicadas na fase adulta. Dentro da faixa etária 
recomendada e pelas suas características e mecânicas de jogo, podendo contribuir 
no desenvolvimento das seguintes habilidades: Decisão – Priorização – Adaptação. 

Além disso, de uma forma geral todos os jogos podem colaborar para o 
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desenvolvimento de habilidades sociais e intelectuais. Sua idade mínima para jogar 
seria de oito anos. O jogo funciona da seguinte forma: De 2 a 4 jogadores, com um 
tempo médio de jogo (30 minutos). Os jogadores movimentarão seus peões de 
acordo com o resultado do dado, tentando capturar ou barrar o avanço de seus 
adversários, ao mesmo tempo em que movem suas peças tentando ser o primeiro a 
conseguir colocar todos os seus peões na casa final do tabuleiro. 

O segundo brinquedo reciclável confeccionado, foi à tabuada. A tabuada faz 
parte da matemática. A famosa conta de multiplicação que tem diversos benefícios 
comprovados cientificamente, como: 

 
 Melhora o raciocínio, pois a matemática é uma das matérias que mais 

desenvolvem o raciocínio lógico. 
 Auxilia na concentração, estimulando altamente a capacidade do cérebro. 
 Aumento de rapidez em resolver problemas, não só matemáticos, mas 

também em um contexto geral. 
 
A idade mínima para ter o contato com a multiplicação começa normalmente 

a partir do 2° ou 3° ano do ensino fundamental, como parte das atividades 
matemáticas. 

O objetivo dessas atividades compreende em realizar brinquedos com 
materiais recicláveis disponíveis em casa, ou seja sem precisar sair para comprar 
os devidos itens em virtude da pandemia do Corona vírus- Covid 19. As atividades 
propostas também deveriam comtemplar uma ótima distração tanto para adultos, 
quanto para as crianças, podendo pais e filhos se divertirem juntos. 

Entende-se que atividades que promovam a teoria na prática se faz 
importante por conta da atuação do profissional de Educação Física principalmente 
num cenário de isolamento social imposto pelo COVID19. 

 
2. METODOLOGIA 

O relato de experiência foi apresentado de forma descritiva. Triviños (1987, p. 
110) afirma que “o estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e 
fenômenos de determinada realidade”. 

O estudo é qualitativo. A abordagem qualitativa de um problema, além de ser 
uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada 
para entender a natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON, 1999, p. 79). 

Para essa atividade, brinquedos com materiais recicláveis foram realizadas 
as seguintes etapas: 

 
 Reunir materiais recicláveis disponíveis em casa; 
 Planejamento dos brinquedos a serem executados de acordo com a 

finalidade proposta; 
 Execução das atividades 
 Apresentação dos brinquedos construídos e a finalidade dos mesmos. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

Para a construção do brinquedo ludo foi utilizado os seguintes materiais: 
 

1. Caixa de papelão                                     4. Tinta 
2. Papel colorido                                          5. Cola branca 
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3. Rolha                                                       6. Tesoura 

Abaixo vamos explicar passo a passo de como foi confeccionado o ludo: 
 

1. Para a base do tabuleiro de papelão, cortamos em 29cm por 29cm, formando 
um quadrado e encapamos com papel branco; 

2. Para a base das casinhas, pegamos o papel colorido e fizemos 4 quadrados 
de 10cm cada, e cada um com uma cor diferente; 

3. Para a base dos peões, deve-se cortar mais 4 quadrados de papel colorido 
preto de aproximadamente 5cm e após isso pegue os quadrados e corta um 
de cada vez 4 círculos em cada canto deles; 

4. Colar a base das casinhas nos 4 cantos da base do tabuleiro; 
5. Colar a base dos peões em cima da base das casinhas, mas de uma maneira 

que ele fique em losango; 
6. Para o caminho do jogo, foram cortadas 6 retângulos, das 4 cores da base 

das casinhas, de 3cm por aproximadamente 1,6cm; 
7. Para a chegada no objetivo final do jogo, foram cortados 4 triângulos de 

acordo com a base das casinhas; 
8. Com uma canetinha preta foi traçado um quadrado no meio usando cada 

ponta da base das casinhas; 
9. Ainda com uma canetinha preta, foram feitas linhas horizontais com 3cm de 

distância um do outro, em cada espaço banco, menos no quadrado do meio; 
10. Mantendo a canetinha preta, foram feitas linhas verticais, de 

aproximadamente 1,6cm de distância um do outro, em todo o espaço branco, 
menos no quadrado do meio; 

11. Pegamos os retângulos cortados, pulamos 1 retângulo que já havia sido 
desenhado, e colamos em formato de ‘’L’’ virado para a base de cada cor, 
chegando ao quadrado do meio; 

12. No quadrado do meio colamos os triângulos de acordo com cada de base 
chegada no meio; 

13. Para os peões, foram utilizadas, foram cortadas 4 rolhas para cada base da 
casinha de mais ou menos 1cm cada peão e depois foram pintadas de acordo 
com cada base correspondente; 

14. E já para o dado usamos um tutorial para conseguir confecciona-lo. 

 
Figura 1: Brinquedo Reciclável Ludo 
 

Fonte: Luana Oliveira 
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Para a tabuada foi utilizado os seguintes materiais: 
 

1. Papelão                        3. Papel de presente              5. Folha sulfite branca  
2. Garrafa pet                   4. Fita Adesiva 

 
Abaixo vamos para o passo a passo da tabuada: 

 
1. Para a base da tabuada cortamos 2 papelões em retângulo do tamanho de 

um caderno de grande e depois encapamos com fita crepe; 
2. Cortamos 4 retângulos de folha sulfite, com mais ou menos 8cm por 4cm, 

após isso fixamos com fita crepe ao lado esquerdo da base da tabuada e 
fizemos 4 contas de multiplicação em cada retângulo; 

3. Para os resultados pegamos a boca de uma garrafa pet, e em cima da 
tampinha, colamos um pedaço de folha sulfite, de acordo com o tamanho da 
tampinha e na folha escrevemos o resultado de acordo com cada 
multiplicação feita; 

4. Ao lado das contas cortamos o papelão de acordo com a boca da garrafa pet, 
para que podemos fixar elas na nossa tabuada; 

5. Após o final decoramos a tabuada com papel de presente. 
 

Figura 2: Brinquedo Reciclável Tabuada 
 

 
Fonte: Waleska Almeida 

 

4. CONCLUSÃO 

Esses dois brinquedos recicláveis foram utilizados tanto por nós, quanto para 
nossos familiares, tendo muito sucesso nesse meio de diversão. Após passar esse 
momento triste que estamos vivendo na atualidade, eles poderão estar sendo 
utilizados em qualquer instituição ou escolas, aonde a pratica desses jogos, serão 
muito importantes para que a criança possa conseguir desenvolver melhor a sua 
mente. 
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PLANO DE AULA SURPRESA: FALTA DE MATERIAIS ESPORTIVOS 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
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RESUMO 
 

Durante a pandemia do COVID-19, foi proposto o desenvolvimento de um plano de 
aula com os poucos materiais existentes nas escolas públicas. O objetivo foi mostrar 
a capacidade e criatividade em realizar uma aula divertida com grande aprendizado 
mesmo com poucos materiais. O relato de experiência foi apresentado de forma 
descritiva e qualitativa e para isso foram realizadas as etapas de descobrir, planejar, 
executar e apresentar as atividades. As atividades propostas foram com bolinhas de 
gude, com uma bola de basquete e uma amarelinha diferenciada com a escada de 
agilidade e para a última atividade foi usado uma corda como um cabo de guerra 
entre as crianças em uma quadra. Concluiu que mesmo usando os parcos materiais 
é possível desenvolver uma aula que desenvolva alegria e principalmente o 
interesse dos alunos de aprender mais, demonstrando que a formação de ótimo 
profissional independe da qualidade e quantidade de materiais. 
Palavras-chave: Escola, materiais, crianças. 
 
 

ABSTRACT 
 

During the COVID-19 pandemic, it was proposed to develop a lesson plan with the 
few materials available in schools. The goal was to show the ability and creativity to 
conduct a fun class with great learning even with few materials. The experience 
report was presented in a descriptive and qualitative way and for that, the steps of 
discovering, planning, executing and presenting the activities were carried out. The 
proposed activities were with marbles, with a basketball and a differentiated 
hopscotch with the agility ladder and for the last activity a rope was used as a tug of 
war between the children in a court. He concluded that even using the sparse 
materials it is possible to develop a class that develops joy and especially the 
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students' interest in learning more, demonstrating that the training of excellent 
professionals does not depend on the quality and quantity of materials. 
Key-words: school, materials, children 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Durante a pandemia do COVID-19, foi proposto para a equipe um desafio de 
fazer um plano de aula com os poucos materiais que havia na escola pública. 
Conforme Bracht (2003, p. 39), a existência de materiais, equipamentos e 
instalações adequadas é importante e necessária para as aulas de Educação 
Física, sua ausência ou insuficiência podem comprometer o alcance do trabalho 
pedagógico. 

As aulas presenciais foram suspensas devido a pandemia e afetou milhares 
de pessoas e as aulas presenciais se tornaram virtuais utilizando as plataformas 
digitais como exemplo o zoom. O professor de educação física recém contratado 
como substituto em uma escola usou a imaginação e criatividade e elaborou uma 
aula com entretenimento para os alunos usando apenas uma bola de basquete, 
bolinhas de gude, cordas, cones de plástico e uma escada de agilidade para atingir 
os objetos de mostrar capacidade e criatividade para dar uma aula divertida com 
grande aprendizado, trabalhar com poucos materiais e com muito estudo e 
dedicação para fazer uma aula alegre, divertida e diferente para que os alunos 
tenham a absorção alunos sobre o conteúdo. 
 

 
2. METODOLOGIA 

O relato de experiência foi apresentado de forma descritiva. Triviños (1987, p. 
110) afirma que “o estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e 
fenômenos de determinada realidade”. 

O estudo é qualitativo. A abordagem qualitativa de um problema, além de ser 
uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo, por ser uma forma adequada 
para entender a natureza de um fenômeno social” (RICHARDSON, 1999, p. 79). 

Para essa atividade, Plano de aula surpresa foram realizadas as seguintes 
etapas:  

 
 a) Descobrimento dos materiais a serem utilizados na aula; 
 b) Planejamento das atividades com os materiais específicos; 
 c) Execução das atividades e 
 d) Apresentação do plano de aula para o professor. 
 

3. DESENVOLVIMENTO 

Para realização da atividade com as bolinhas de gude foi preciso 15 bolinhas, 
que foram divididas da seguinte maneira: 10 bolinhas foram usadas para fazer o 
triângulo e 5 bolinhas para os alunos, sendo cada um ficando com uma bolinha. A 
atividade consistia em 5 alunos ficarem atrás de uma linha que estava há 3 metros 
do triângulo, e um dos alunos jogava a sua bolinha no triângulo e caso acertasse 
em alguma bolinha e esta saísse da marcação do triângulo a bolinha que saiu ficava 
com ele e sua vez era passada para o próximo aluno, se sua bolinha ficasse dentro 
do triângulo e nenhuma outra tivesse saído ele já perderia o jogo e  se a sua bolinha 
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ficasse dentro da marcação e uma outra saísse fora dela o aluno continuaria no 
jogo. A cada rodada que foi sendo realizada os alunos jogaram suas bolinhas de 
onde a jogada anterior parou, o jogo só terminou quando restou apenas um aluno e 
o vencedor foi o aluno permaneceu com mais bolinhas nas mãos na última rodada. 

Com bola de basquete e os cones de plástico a atividade desenvolvida foi de 
iniciação simples do basquete,  utilizou 5 cones que ficaram em linha reta a 30 cm 
de distância um do outro, os alunos pegariam a bola e a conduziriam batendo no 
chão e fazendo zig zags entre os cones, ao final do percurso arremessariam a bola 
na cesta sem saltar.  Após todos os alunos terem completados esse primeiro 
percurso eles voltariam para o início para fazer a mesma coisa, mas dessa vez 
correndo e saltando para arremessar a bola na cesta. 

Atividade com a escada de agilidade foi mais divertida para as crianças, por 
isso no lugar de fazer um treino de agilidade velocidade que normalmente é 
utilizado com a escada de agilidade, optou em fazer uma brincadeira. Nessa 
brincadeira as crianças deveriam saltar nos quadros com apenas uma perna, depois 
que todas as crianças tivessem passado, estas iriam retornar fazendo a mesma 
coisa mas dessa vez com a perda oposta, logo após elas iriam pular amarelinha de 
uma forma diferente, saltariam com as pernas juntas dentro de um quadrado e no 
próximo saltariam com as pernas abertas, fazendo assim até o final da escada. 

A corda de 20 metros foi utilizada para fazer um cabo de guerra na quadra da 
escola, usando a linha central da quadra como marcação, os alunos foram divididos 
em dois grupos com 10 alunos cada. Eles ficaram no meio da quadra com 10 
metros de corda para cada equipe e no momento do apito eles puxaram a corda 
fazendo com que a equipe adversária passasse pela linha marcada, a equipe que 
ultrapassou a linha marcada perdeu a disputa. 

 
4. CONCLUSÃO 

Esse trabalho oportunizou o conhecimento de como fazer as aulas mais 
divertidas e interessantes sendo necessário usar a criatividade em momentos que 
não haverá os melhores e mais apropriados materiais didáticos para uma aula, os 
alunos terão aulas com alegria e principalmente com interesse de aprender mais, 
demostrando que é possível ser um ótimo profissional usando materiais bons e 
outros não tão bons. 
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