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A INFLUÊNCIA DO ESPORTE COMO FATOR ESTIMULADOR DA INCLUSÃO NA VIDA 
DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. 

 
AMÁLIA REBOUÇAS DE PAIVA E OLIVEIRA

PEDRO FAUSTINO
MANOEL OSMAR SEABRA JUNIOR SEABRA JUNIOR

       Pessoas com deficiência intelectual muitas vezes possuem uma vida social limitada, e no que
tange inclusão ainda encontram grandes dificuldades. O esporte pode aparecer como instrumento
auxiliador que impulsiona a inclusão melhorando a vida social das pessoas com deficiência. A
presente pesquisa tem como objetivo identificar se a prática esportiva auxilia na inclusão social de 
pessoas com deficiência intelectual. Foi realizada uma entrevista semi-estruturada (validada 
primeiramente por juízes especialistas), com pessoas com deficiência intelectual que treinam na
AMEI ( Associação Marilense de Esportes Inclusivos) na cidade de Marília - SP onde observou-se 
que esporte ocupa uma posição muito importante e relevante quanto à inclusão social. 
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ANALISE DO RANKING NACIONAL DA PROVA DOS 100M MASCULINO EM RELAÇÃO 
AOS TEMPOS E IDADES NO PERIDO DE DEZ ANOS 

 
ROGERS FIGUEIREDO CLARO

O atletismo é o esporte que mostra a evolução dos atletas, em relação às marcas conquistadas a cada
competição. Por esse fato se exige sempre uma atualização do ranking no atletismo, permitindo
assim avaliar o progresso dos atletas. O objetivo do presente estudo consiste em analisar os tempos 
e idades do ranking nacional dos 100 metros masculino entre os anos de 2002 a 2011. A amostra foi 
constituída de 2000 atletas do gênero masculino. Foi constatado que não houve uma grande 
diferença entre a média dos tempos, sendo a melhor média de 0,36 centésimos em 2009. Em relação 
às idades, também não houve uma grande diferença nas médias, sendo a melhor média em 2010 
com 20 anos. Conclui-se com esse trabalho, que não houve uma melhora significativa em relação
aos tempos e idades analisadas no decorrer dos dez anos.  
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VISÃO DOS ALUNOS E GESTORES DO ENSINO MÉDIO DO PERÍODO NOTURNO SOBRE 
A DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 

 
CARLOS CESAR MENDONÇA

WAGNER APARECIDO CAETANO

       Esta pesquisa investigou se há nas unidades escolares do período noturno, de ensino médio,
aulas de Educação Física, conforme alude a Lei nº 10.793, de 1º.12.2003.Os resultados encontrados
condizem com a hipótese inicial que afirma que as escolas de ensino médio noturno não cumprem a 
determinação da lei nº 10.793, de 1º.12.2003. O levantamento dos dados foi realizado através de
questionários ( abertos e fechados ) direcionados a 98 alunos e 4 gestores pertencentes à Diretoria
de ensino de Santo Anastácio do estado de São Paulo. Tabulados os dados, identificamos certa 
negligencia quanto ao ensino de Educação Física no período noturno contemplando as vantagens e
contribuições desta disciplina na grade curricular. Concluímos conscientizando o leitor da
significativa relevância para a escola, o aluno e a sociedade da prática regular de atividade física
escolar.  o próprio pesquisador.  
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ANÁLISE TÉCNICA DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL NA COPA DO MUNDO FIFA 
FUTSAL 2008 

 
AUGUSTO CESAR CARDOSO RENA RENA

O futebol de salão tem duas versões sobre o seu surgimento, e, tal como em outras modalidades 
desportivas, há divergências quanto a sua invenção. Há uma versão que o futebol de salão começou
a ser jogado por volta de 1940 por frequentadores da Associação Cristã de Moços, em São Paulo
(SP) e, outra no versão em 1934 no Uruguai que chamou o novo esporte de indoor-foot-ball. Sendo 
uma modalidade em grande ascensão ainda é difícil encontrar trabalhos científicos desta
modalidade, podemos perceber que até o futebol, modalidade co-irmã do futsal é carente em 
estudos na parte técnica e tática, todos os trabalhos e pesquisas são voltados mais para área da
fisiologia. Entendemos como relevante um analise técnica de competições já passadas para ter
resultados onde podemos realmente melhorar algum déficit técnico que as equipes possuem, sendo 
neste caso a seleção brasileira, a atual campeã do mundo. Torna-se de fundamental importância a 
presente pesquisa, para incentivo para novas pesquisas na parte técnica e futuras analises com
outros elementos do jogo, como a tática. Sendo assim este estudo teve como objetivo coletar dados 
das ações técnicas da seleção brasileira de futsal na principal competição de futsal, a copa do
mundo FIFA, para assim analisar quais obtiveram mais erros e acertos. Outro ponto da analise foi à
coleta de dados de todas as substituições feitas nos seis jogos da seleção brasileira de futsal na copa
do mundo de futsal FIFA 2008.  Para a coleta e analise dos dados deste trabalho de pesquisa, foram
utilizados os seguintes materiais: um aparelho de DVD (marca Jvc), uma televisão de 24 polegadas 
(Samsung, modelo p2470hn), um micro computador, software SKOUT, e seis jogos da seleção
brasileira de futsal. Cada partida foi analisada separadamente e de uma maneira atenciosa, através
de um aparelho de DVD, onde os dados eram repassados para o computador, precisamente para o
software SKOUT. De acordo com os resultados, observou-se que a Seleção Brasileira, sempre 
desarma mais bolas do que é desarmada, os números foram de 21,8 desarmes por jogo, contra
apenas 8,1 desarmadas por jogo, ou seja, nossa seleção roubou mais bola do que perdeu a posse da
mesma. No fundamento passe a média de acerto por jogo foi impressionante com um
aproveitamento de 92,78%, mostrando a valorização desse fundamento e sua importância em uma
campanha vitoriosa. . Ao termino do presente estudo foram observados que o fundamento mais
utilizado pelos jogadores da seleção brasileira foi o passe. A média de acerto por jogo também é
bem grande chegando a 383,3 por partida, já a média de erros por jogo não passa de 27,6 por 
partida. Reforçando a importância deste fundamento nos dias atuais no futsal moderno, e mostrando
outro fator que é a coletividade uma equipe que tem uma boa posse de bola, conseqüentemente
possui uma boa forma de jogar e um seguro sistema tático gerando uma boa movimentação em 
quadra.         
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BRINCADEIRAS E JOGOS NA EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL: RECURSO PEDAGÓGICO.
 

FLÁVIA FERREIRA MARTINS
ANDERSON DOS SANTOS CARVALHO

Introdução: As brincadeiras e os jogos são atividades que podem contribuir no período pré-escolar, 
e auxiliar os professores no desenvolvimento, psicomotor e afetivo dos alunos.  Objetivo: O 
trabalho visa abordar a contribuição das brincadeiras e jogos como recurso pedagógico na Educação
Física infantil.  Material e Métodos: O estudo foi realizado por meio da pesquisa bibliográfica de
cunho qualitativo.  Discussão: A brincadeira e o jogo ajudam no desenvolvimento psicomotor do 
aluno e auxilia no desenvolvimento social entre eles. A brincadeira pode ser realizada em qualquer
lugar, onde o sujeito possa participar voluntariamente, tendo como objetivo principal o prazer; fato
que a diferencia de jogo, pois neste é realizada uma atividade com regras em que não podem ser
mudadas durante a execução. O jogo é uma atividade regrada que exige disciplina imutável durante
a realização, o que o diferencia da brincadeira onde as regras não são absolutas, mas podem ser
alteradas ao longo do desenvolvimento dessas atividades. Por meio das brincadeiras e dos jogos
pode-se desenvolver a psicomotricidade, este conceito relaciona o movimento humano com o
intelectual do sujeito, ou seja, a capacidade de transformar um desejo mental em movimento, por 
exemplo, ao se locomover, pular, correr, dançar entre outros. Um aluno que está em
desenvolvimento encontra dificuldades de realizar tais movimentos, pois ele ainda não possui uma
coordenação motora desenvolvida. Conclusão: As brincadeiras e o jogo são recursos que podem 
auxiliar o aluno no seu desenvolvimento psicomotor e o afetivo de maneira atraente e satisfatória
para os alunos.         
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COMPARAÇÃO DO CONSUMO MÁXIMO DE OXIGÊNIO DE FUNDISTAS E VELOCISTAS 
EM TESTES DE ESTEIRA E CICLOERGÔMETRO 

 
NEIVA MAGALI JUDAI GOMES

MICHELINE CARDOSO
LIVIA SILVA DIAMANTE

LUCIMARA LEITE ALMEIDA ALMEIDA
MANOEL CARLOS SPIGUEL LIMA

JAIR RODRIGUES GARCIA JUNIOR

Exercício em cicloergômetro e corrida em esteira são ótimas atividades para a melhora do
condicionamento físico, por isso é interessante comparar o consumo máximo de oxigênio, com
vistas à determinação de intensidades que sejam equivalentes em ambos os exercícios e 
proporcionem adaptações e benefícios semelhantes. O objetivo foi comparar os resultados do 
consumo máximo de oxigênio de fundistas e velocistas em testes de esteira e
cicloergômetro. Participaram deste estudo dez voluntários do sexo masculino com idade entre 18 e 
28 anos que realizavam treinamento de corrida (velocistas e fundistas) 5-6 dias/semana, tendo 
valores de consumo máximo de oxigênio (VO2 máx) entre 50 e 60 mL/Kg/min. O projeto foi
avaliado e aprovado (protocolo 238/09) pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNOESTE.
Inicialmente, foram realizadas avaliações antropométricas e cálculo estimativo da composição
corporal. O consumo máximo de oxigênio (VO2 máx) foi determinado, utilizando equipamento
analisador de gases VO2000, com a realização de testes incrementais em cicloergometro e esteira
com diferença de dois dias entre um e outro. A significância das diferenças entre os resultados de
fundistas (F) e velocistas (V) foi determinada utilizando Teste t Student, considerando p < 0,05. A 
média de idade para F e V foi de 21,2+/-3,1 e 22,5+/-4,2 anos, respectivamente. O peso corporal foi 
de 58,4+/-8,9 e 71,0+/-8,0 Kg e a gordura corporal foi de 6,0+/-2,9 e 8,7+/-2,4% para F e V, 
respectivamente. O VO2 máx obtido em esteira foi de 68,4+/-8,3 e 60,1+/-5,6 mL/Kg/min e a 
velocidade limiar foi de 18,7+/-1,4 e 17,3+/-1,0 Km/h para F e V, respectivamente. O VO2 máx
obtido em cicloergômetro foi de 60,9+/-9,1 e 52,3+/-2,1 mL/Kg/min para F e V, respectivamente. 
As diferenças entre F e V não foram significativas, porém o VO2 máx obtido em cicloergômetro,
comparado com o obtido em esteira, foi 11% menor para F e 13% menor para V (p < 0,05). Apesar 
dos velocistas realizarem treinamento específico, essencialmente anaeróbico, apresentaram VO2
máx semelhante ao dos fundistas. Por sua vez, a diferença entre os testes em esteira e
cicloergômetro pode ser explicada pelo fato dos voluntários serem corredores, possuindo melhor
técnica e maior especificidade para realização do exercício em esteira. Conclui-se que velocistas e 
fundistas não apresentam diferença na capacidade aeróbica, porém é importante que a avaliação seja
realizada utilizando teste específico para o exercício praticado.    PROBIC UNOESTE     
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COMPARAÇÃO ENTRE CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA E O NÍVEL DE 
ATIVIDADE FÍSICA EM MULHERES NA PÓS-MENOPAUSA. 

 
TIEGO APARECIDO DINIZ

Várias modificações fisiológicas ocorrem nas mulheres durante o envelhecimento e acentuam-se 
com a menopausa. Sabe-se que o nível de atividade física (NAF) tende a decair em decorrência
desse processo, podendo assim, gerar uma diminuição na capacidade cardiorrespiratória (CC).
 Comparar a capacidade cardiorrespiratória a partir do nível de atividade física em mulheres após a
menopausa Participaram do estudo 57 mulheres na pós-menopausa (idade 60,7±6,8) residentes em 
Presidente Prudente-SP. O teste de caminhada de seis minutos (TC6') foi avaliado em um corredor 
de 30 metros livre de circulação de pessoas. Antes do TC6' foi aferida pressão arterial e frequência
cardíaca de repouso. Durante o teste frases de encorajamento foram utilizadas em períodos de
tempo de 1 minuto. Ao final, foi aferido novamente os dados vitais, e a metragem alcançada pela
avaliada. Para análise do NAF habitual foi utilizado o acelerômetro da marca Actigraph-GT3X que 
registra aceleração nos três planos ortogonais. As avaliadas permaneceram com o aparelho sete dias
completos. O intervalo de tempo de amostragem foi fixado em 60 segundos (epoch). Horas
consecutivas de zero counts e dias com menos de dez horas de uso foram excluídos; para ser
incluída na análise a avaliada deveria ter utilizado o acelerômetro no mínimo cinco dias completos, 
sendo ao menos um destes, dia de final de semana. As participantes foram classificadas em
sedentárias (N=21) e ativas (N=36), no qual é considerado ativo o indivíduo que acumular mais que
150 minutos de atividade física de intensidade moderada-vigorosa (MVPA). Para classificar as 
diferentes intensidades foi utilizado os pontos de cortes para 3 vetores proposto por Freedson
(2010). Os dados descritivos foram apresentados em valores de media e desvio-padrão, e foi 
efetuado o teste t independente para comparação entre os grupos estudados. As análises foram
realizadas por meio do software SPSS versão 13.0, adotando-se o nível de significância de p < 0,05. 
Do ponto de vista ético, o programa em questão foi aprovado Comitê de Ética em Pesquisa da
UNESP de Presidente Prudente (Protocolo 64/2011).  A média do TC6' foi 519,1±69,8, e de acordo 
com a normalidade dos dados a MVPA foi expressa através da mediana 182,4 [206,21]. Quando
comparado a metragem do TC6' entre o grupo ativo (540,1±68,8) com o sedentário (483,1±62,2), 
observou-se que as mulheres que foram categorizadas como ativas apresentaram uma melhor CC
(p=0,002).  Em um estudo Krause, et al. (2007), com mulheres de idade superior a 60 anos
(68,8±5,9 anos), onde o NAF foi mensuro através de questionário, e a CC pelo TC6', observou que 
mulheres com maior NAF atenuaram o declínio da aptidão cardiorrespiratória, corroborando com
nossos dados. A partir dos resultados obtidos, foi observado que as mulheres ativas quando
comparas às sedentárias, apresentaram um desfecho favorável no TC6'.    Pró-Reitoria de Extensão 
da UNESP e Centro de Estudo e Laboratório de Prescrição e Avaliação de Atividades Motoras.     
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CORRELAÇÃO ENTRE O CONSUMO DE OXIGÊNIO E A PERCEPÇÃO SUBJETIVA DO 
ESFORÇO EM TESTES DE CARGA CONSTANTE EM ESTEIRA E CICLOERGÔMETRO 

 
MICHELINE CARDOSO

NEIVA MAGALI JUDAI GOMES
LUCIMARA LEITE ALMEIDA ALMEIDA

LIVIA SILVA DIAMANTE
MANOEL CARLOS SPIGUEL LIMA

JAIR RODRIGUES GARCIA JUNIOR

Os exercícios em cicloergômetro e esteira causam diferentes variações dos parâmetros fisiológicos e
podem causar diferentes níveis de percepção subjetiva do esforço (PSE). A PSE é um método para
acompanhamento da intensidade do exercício que dispensa equipamentos, valendo-se apenas de 
uma escala para o sujeito autoanalisar seu esforço. Por isso, a importância de determinar a
correlação entre essas variáveis em ambos os exercícios. O objetivo deste estudo foi correlacionar o 
consumo de oxigênio (VO2) e a PSE em testes de carga constante em cicloergômetro e
esteira. Participaram 10 voluntários, de 18-28 anos, praticantes de corrida 5-6 dias/sem, com 
consumo máximo de oxigênio (VO2 máx) de 50-60 mL/Kg/min. O projeto foi aprovado (protoc. 
238/09) pelo CEP da UNOESTE. Foram realizadas avaliações antropométricas e determinados o
limiar anaeróbio (LAn) e o VO2 máx por meio de testes incrementais em cicloergometro e esteira
com diferença de dois dias entre um e outro, sendo monitoradas as variáveis de VO2 e ventilação.
Após os testes, foram realizadas sessões de exercício com intensidade constante, em cicloergometro
e em esteira, também com intervalos de dois dias entre elas. Ambas consistiram em aquecimento de 
3 min e exercício de 30 min na intensidade no limiar anaeróbico determinado previamente. O VO2
e a PSE foram analisados durante exercício em cicloergometro e esteira, em intervalos de 5 min,
durante 25 min, em equipamento analisador de gases VO2000 e a escala de Borg 6-20. Os 
resultados estão expressos em média e desvio padrão. A análise estatística foi realizada utilizando
Teste t Student e a relação entre VO2 e PSE, utilizando a Correlação de Pearson, considerando p <
0,05.  O VO2 máx foi de 57,5+/-8,2 mL/Kg/min no teste em cicloergômetro e de 65,1+/-8,2 
mL/Kg/min em esteira (p < 0,001). Na sessão de exercício em esteira, com intensidade constante, o
VO2 variou de 52,7+/-7,0 a 53,9+/-7,0 mL/Kg/min, enquanto a PSE variou de 8,8+/-1,9 a 13,8+/-
4,7 no período de 25 min, não havendo correlação entre as variáveis (r=-0,032; p > 0,05). Na sessão 
de exercício em cicloergometro, com intensidade constante, o VO2 variou de 44,6+/-7,8 a 53,4+/-
9,1 mL/Kg/min, enquanto a PSE variou de 9,9+/-2,3 a 16,7+/-2,3 no período de 25 min, havendo 
correlação entre as variáveis (r=0,981; p < 0,001). Por praticarem corrida, os sujeitos obtiveram 
resultado melhor do VO2 máx no teste em esteira. Em outros estudos, o resultado em corrida foi 10-
20% maior do que em cicloergômetro, já que o treinamento de corrida promove adaptação menos
significativa para o ciclismo. Os sujeitos também foram aptos a manter a intensidade constante,
dentro do limiar, na sessão de exercício em esteira. Já, na sessão de exercício em cicloergômetro, o
VO2 e a PSE aumentaram proporcionalmente ao longo do período. Concluímos que um teste não 
específico pode subestimar o VO2 máx, sendo o controle da intensidade do exercício menos preciso
na prática de um exercício não específico.    PROBIC UNOESTE     
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DIFERENÇAS DE DESEMPENHO E ÍNDICES DE CORRELACÃO ENTRE TESTE DE 
POTÊNCIA ANAEROBIA E DE SALTOS VERTICAIS NO FUTEBOL. 

 
SERGIO SOUSA

FABIO YUZO NAKAMURA

O futebol atual requer alto dispêndio de energia em treinamentos e competições, por isso a
preparação dos futebolistas deste deve ser específica, pois existem diferenças na exigência física
dos atletas de acordo com a posição ocupada em campo. Para determinados esportes como o 
futebol, potência anaeróbia e saltos verticais são atributos imprescindíveis tanto para execução dos
treinamentos como para atuação nas competições, por isso investigar estes temas deve ser a meta
dos pesquisadores desta modalidade.  Objetivo Geral Identificar as diferenças de desempenho e
índices de correlação entre teste de potência anaeróbia e de saltos verticais em jogadores de futebol.
Objetivos Específicos . Comparar os desempenhos dos testes com os jogadores de diferentes 
posições; . Identificar os índices de correlação entre teste de potência anaeróbia e de saltos verticais.
  18 jogadores de futebol participaram do estudo, sendo divididos em grupo 1 (9) atacantes e
zagueiros (idade 19,2 ± 0,5; massa corporal 68,3 ± 2,8kg; estatura 177,5 ± 2,4cm) e grupo 2 (9) 
meio campistas e laterais (G2 - idade 20,2 ± 0,7; massa corporal 70 ± 1,5kg; estatura 174,4 ±
1,8cm) os mesmos passaram por duas avaliações, sendo o teste de Wingate no 1º dia e execução dos
saltos verticais sem e com contramovimento no 2º dia (SVSC, SVCM). O tratamento estatístico dos
dados foi feito através do software SPSS 17.0. Não foram encontradas diferenças de desempenhos
no teste de wingate e na avaliação de saltos verticais. No que se refere as relações entre as variáveis 
do teste de wingate e de saltos verticais foram apontadas 2 relações para cada grupo, sendo para o
G1 a associação da potência pico absoluta (PPA) e os saltos SVSC e SVCM ambas com 0,7 de
correlação. Já para o G2 as relações foram entre as potências relativas pico e média com o salto
SVCM com 0,7 e 0,8 respectivamente. Os achados do estudo não apontaram para diferenças de
desempenho entre os grupos I e II, ou seja, zagueiros e atacantes não apresentaram diferenças nos
testes de potência anaeróbia (wingate) e de saltos verticais (SVSC e SVCM) com relação a laterais e
meio campistas. Sobre as diferenças de desempenho no teste de wingate e nos saltos verticais,em
uma comparação posicional diferente Baroni e Leal Junior (2009) utilizaram o wingate e do mesmo 
modo não encontraram diferenças de desempenho nesta avaliação. Do mesmo modo Davis et al
(1992) também não encontraram diferenças estatísticas no desempenho desta avaliação, fato que
corrobora com os achados deste estudo, e que provavelmente tenha como explicação a falta de 
especificidade no treinamento. Neste caso, as diferenças de desempenho podem ser explicadas pela
falta de epecificidade no treinamento, haja vista que no futebol as diferentes posições requerem
demandas energéticas diferentes. Conclui-se que a população estudada não apontou diferenças de
desempenho entre diferentes posições, porém encontrou-se boa relação entre potência anaeróbia e 
saltos verticais.          
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EFEITO APÓS 11 MESES DE TREINAMENTO FÍSICO NA CAPACIDADE FUNCIONAL EM 
IDOSAS 

 
NELSON HILARIO CARNEIRO

VANDERLEI LOPES DA SILVA JUNIOR
DANIEL FERNANDO DOS REIS

WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA

Partindo do princípio de que o envelhecimento transcorre do conjunto de alterações biológicas,
sociais e até psicológicas negativas, principalmente para indivíduos que não possuem um estilo de
vida ativo, estudos têm mostrado que com treinamento físico orientado, os componentes da 
capacidade funcional de indivíduos idosos obtém melhoria ou até mesmo manutenção dos níveis
com o passar dos anos, auxiliando em várias tarefas do dia a dia. Verificar o efeito de treinamento 
físico na capacidade funcional em idosas após 11 meses de treinamento físico generalizado. A 
amostra foi composta por 19 idosas (75,3 ± 4,7 anos), todas previamente participantes ou iniciantes
em um programa de atividade física. O programa de treinamento teve a duração de 11 meses e foi
composto por exercícios físicos generalizados com uma freqüência de três sessões semanais de 60
minutos cada, incluindo alongamento, aquecimento e exercícios com pesos livres. Avaliações de
massa corporal e estatura foram obtidas e o Índice de Massa Corporal (IMC) foi determinado. Os 
componentes da capacidade funcional foram medidos por meio de testes da bateria da American
Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance (AAHPERD), envolvendo
flexibilidade (FLEX), coordenação motora (COO), agilidade e equilíbrio dinâmico (AGIL), 
resistência de força de membro superior (RESISFOR) e resistência aeróbia geral (RAG).Para
análise estatística foi utilizado o software STATICS SPSS 17.0 e foram considerados
estatisticamente significativos os resultados em que p < 0,05.  Após a coleta de dados, não foi 
encontrado melhoras significativas (P > 0,05) para as variáveis: PESO: (65,5 ± 9,4 vs. 65,1 ± 9,7
kg) IMC: (28,0 ± 3,2 vs. 27,9 ± 3,2 kg2) COO: (12,4 ± 3,1 vs. 12,1 ± 2,4 seg) RAG: (571,0 ± 64,8
vs. 561,7 ± 63,5 seg), FLEX: (59,3 ± 10,5 vs. 60,5 ± 10,5 cm) AGIL: (24,2 ± 2,3 vs. 24,5 ± 3,2 seg).
Entretanto, na variável RESISFOR (29,7 ± 5,1 vs. 32,0 ± 4,8 rep) foi melhora significava P <
0,05. Nos testes aplicados houve melhora significativa apenas em uma das variáveis indo de 
encontro aos achados em outros estudos realizado pelo mesmo grupeo de estudo, bem como
corrobora com a literatura. Os resultados apresentados confirmam a contribuição para manutenção
dos componentes da capacidade funcional, bem como a melhora na variável RESISFOR que 
refletem diretamente no cotidiano e proporcionam qualidade de vida às pessoas idosas práticantes
de exercícios físicos generalizados.    Apoio: UNOESTE e Organização Social Athia.     
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EXCESSO DE PESO EM ESCOLARES NAS ESCOLAS DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 

LETICIA PAIVA BLASECHI
MARCELO JOSÉ ALVES

DIEGO GIULLIANO DESTRO CHRISTOFARO
JAIR RODRIGUES GARCIA JUNIOR

RÔMULO ARAÚJO FERNANDES

A pressão arterial elevada tem se mostrado um problema relevante entre populações pediátricas ao
redor do mundo. Informações anteriores têm indicado que as obesidades central e geral estão
fortemente associadas a este quadro. Por outro lado, ainda existem lacunas no que se refere a esta
relação entre crianças.  O objetivo foi analisar a relação entre pressão arterial e diferentes
indicadores de adiposidade entre crianças de sete anos de idade.  A amostra foi composta por 119 
crianças (61 meninos e 58 meninas; p=0,783) de escolas municipais de Presidente Prudente, SP. O
projeto foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Protocolo 695/11) da
UNOESTE. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado por meio de valores de peso corporal 
(kg) e estatura (m) e a circunferência de cintura (CC) foi medida com uma fita metálica. As
pressões arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram aferidas por meio de aparelho
oscilométrico com a criança em repouso. A análise dos dados foi realizada utilizando correlação de 
Pearson e regressão linear. A significância estatística foi fixada em valores abaixo de 5% e o
software utilizado foi o BioEstat versão 5.0. O IMC foi relacionado com a PAS (r=0,54; p=0,001) e
PAD (r=0,40; p=0,001), assim como a CC foi relacionada com PAS (r=0.59; p=0,001 e PAD
(r=0.39; p=0,001). Na regressão linear, a qual foi ajustada por sexo, IMC e CC, apenas a CC
manteve relação com a PAS (beta=0,62 [IC95%: 0,25; 0,98]), não havendo relação significativa
para PAD. Medidas antropométricas relativamente simples como CC, peso e altura (as últimas,
utilizadas para cálculo do IMC) podem ser considerados com indicadores também de alterações da
pressão alterial. Houve relação significativa entre obesidade central e valores de PAS. Cada 
aumento de 1 cm na CC acarretou no aumento de 0,621 mmHg na PAS de crianças, independente
do sexo e IMC.     PIBIC - CNPq     
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IMPACTO DE SETE ANOS DE TREINAMENTO GENERALIZADO NA CAPACIDADE 
FUNCIONAL DE IDOSAS ACIMA DE 70 ANOS 

 
VANDERLEI LOPES DA SILVA JUNIOR

WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA
NELSON HILARIO CARNEIRO

O processo de envelhecimento é acompanhado de inúmeras alterações, entre elas a sarcopenia, que 
acomete o sistema musculoesquelético. Este fenômeno consiste na redução de cerca de um terço da
massa e força muscular devido à idade avançada, mas principalmente ao desuso. A força muscular
exerce influência direta na autonomia e independência do idoso, que se reflete na capacidade
funcional e qualidade de vida do indivíduo. Entretando, a literatura cientifica tem nos mostrado que
por meio do fortalecimento muscular podem-se postergar essas capacidades.  Verificar o efeito após 
sete anos de treinamento generalizado sob a capacidade funcional de idosas acima de 70 anos.  A 
amostra foi composta por quatro mulheres idosas (74,3 ± 2,6 anos), todas participantes voluntários
em Projeto Social. O programa de treinamento foi composto por exercícios físicos generalizados
[aeróbios e anaeróbios (com pesos livres)], que foram executados com uma freqüência de três
sessões semanais, com 60 min. de duração, sendo 10 min. alongamento, 20 min. de aquecimento
com músicas e 30 min. de treinamento com pesos livres. Medidas antropométricas de massa
corporal e a estatura foram obtidas de todos os sujeitos e o índice de massa corporal (IMC) foi
determinado, para a avaliação da capacidade funcional foi aplicada a bateria de testes da Aliança 
Americana para Saúde, Educação Física, Recreação e Dança (AAHPERD), contando com seus
componentes, flexibilidade (FLEX), coordenação motora (COO), agilidade e equilíbrio dinâmico
(AGIL), resistência de força de membro superior (RESIS), resistência aeróbia geral 
(RAG). Nenhuma modificação significante (P > 0,05) foi encontrada para as variáveis, PESO (63 ±
9,8 vs. 64,7 ± 11,4kg), IMC (25,3 ± 2,6 vs. 26,7 ± 3,7kg/m²), FLEX (62 ± 4,3 vs. 63,5 ± 7,2 cm), e
AGIL (23,2 ± 2,0 vs. 24,6 ± 3,7seg.) e RESIS (32,8 ± 2,5 vs. 36,5 ± 3,1 reps.), RAG (501,8 ± 18,3
vs. 532 ± 41,1seg.). Havendo sim uma melhoria significante na variável COO (20,8 ± 5,8 vs. 14,2 ±
4,6 seg) p= 0,002.  : Após sete anos de treinamento físico generalizado houve uma manutenção dos
componentes da capacidade funcional. Sendo assim, esse estudo vai ao encontro de outros estudos
realizados com essa população.  Os resultados sugerem que o treinamento físico generalizado após
sete anos contribuiu para melhoria coordenação motora. Entretanto, não foram encontradas 
diferenças significativas nas varáveis antropométricas peso, IMC e nos demais componetes da
capacidade funcional mas também não houve quedas no desempenho dos mesmos.     Apoio: 
UNOESTE e Organização Social Athia.     
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INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO DE CORRIDA NO CONSUMO MÁXIMO DE OXIGÊNIO 
DURANTE ESFORÇOS MÁXIMOS REALIZADOS EM ESTEIRA E CICLOERGÔMETRO 

 
LUCIMARA LEITE ALMEIDA ALMEIDA

LIVIA SILVA DIAMANTE
MICHELINE CARDOSO

NEIVA MAGALI JUDAI GOMES
JAIR RODRIGUES GARCIA JUNIOR
MANOEL CARLOS SPIGUEL LIMA

As atividades de corrida e ciclismo são atividades aeróbias bastante praticadas em academias com
os objetivos de melhorar a condição cardiorrespiratória (aptidão aeróbia) e reduzir o percentual da
gordura corporal. No entanto, as adaptações aeróbias são altamente dependentes do tipo de
exercício que é praticado (ex. corrida, ciclismo e natação). Neste sentido, a especificidade de
treinamento tem influencia direta nas adaptações aeróbias do organismo, principalmente em
indivíduos altamente treinados. Com isso, o objetivo do presente estudo foi analisar a influencia do
treinamento de corrida nos resultados do consumo máximo de oxigênio de corredores realizando 
esforços máximos em esteira rolante (ER) e em cicloergômetro (CE). Participaram do estudo 10 
corredores do sexo masculino (21,7 ± 3,4 anos, 63,4 ± 10,4 kg, 172 ± 8 cm, 7,1 ± 2,9 % Gordura).
As medidas antropométricas (peso corporal, estatura e dobras cutâneas) foram realizadas para a
caracterização da amostra. Os participantes realizaram dois esforços incrementais máximos para
determinação do consumo máximo de oxigênio (VO2max), da intensidade do VO2max (iVO2max)
e da frequência cardíaca máxima (FCmax), sendo um esforço máximo em ER e outro em CE com
intervalos de 48 horas entre ambos. Após a confirmação da homogeneidade dos dados e da
distribuição normal, todos os dados foram apresentados em valores de média e desvio padrão (M ±
DP). As correlações entre as variáveis do teste em ER (VO2maxER, vVO2maxER e a FCmaxER) e
CE (VO2maxCE, cVO2maxCE e a FCmaxCE) foram verificadas pelo coeficiente de correlação de
Pearson. Para a comparação das variáveis de VO2max e de FCmax entre os ergômetros foi utilizado 
o teste t Student pareado. O nível de significância adotado de 5% (p < 0,05), sendo utilizado, para
todos os procedimentos estatísticos, o software SPSS 10.0. Correlações significativas foram 
encontradas entre o VO2maxER e VO2maxCE (r = 0,92), entre a vVO2maxER e cVO2maxCE (r = 
0,84) e entre a FCmaxER e a FCmaxCE (r = 0,77). O teste t Student pareado revelou que os valores
de VO2maxER (65,08 ± 8,2 ml.kg-1.min-1) e FCmaxER (196 ? 13 bpm) foram significativamente
maiores que o VO2maxCE (57,48 ± 8,2 ml.kg-1.min-1) e FCmaxCE (188 ? 11 bpm) (p < 0,01) e 
apresentaram diferença percentual de 11,7% e 4,0%, respectivamente. O presente estudo 
demonstrou resultados de VO2max, iVO2max e FCmax em ER e em CE semelhantes aos
encontrados na literatura. No entanto, as possíveis explicações para os melhores resultados de
VO2max e FCmax em ER do que em CE nos corredores são: redução no débito cardíaco, baixa
eficiência mecânica e alteração do metabolismo energético e menor quantidade de massa muscular
ativa no esforço máximo em CE comparado com a ER. Podemos concluir que a especificidade do 
treinamento de corrida influencia positivamente nos resultados de VO2max e FCmax em esforços
máximos em ER.  
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NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM ACADÊMICOS EDUCAÇÃO FÍSICA DE UMA 
FACULDADE PARTICULAR DE PRESIDENTE VENCESLAU SP 

 
JULIANO FRANCISCO DA SILVA

O Fenômeno saúde tem sido comprometido sob um novo prisma relacionando-se com as noções de 
qualidade vida (QV) e humanidade plena, diferente do conceito baseado no paradigma biomédico,
que a concebe como ausência de doenças. A amplitude de elementos usados para a conceituação de
QV deixa clara a complexidade e a integração de variáveis que devem ser levadas em conta quanto
a definição do seu conceito (física,econômica, psicológica e socioambiental). O nível de atividade
Física vem sofrendo um declínio em função das mudanças de estilo de vida na nossa sociedade. Por 
este motivo queremos mensurar o nível de comprometimento com atividade física dos acadêmicos
ingressantes no curso de Ed. Física. Mensurar o nível de atividade física em alunos ingressantes no
curso de educação física numa faculdade particular na cidade de Presidente Venceslau-SP 
 Realizou-se um estudo transversal em alunos ingressantes no curso de educação física Faprev.
Foram entrevistados 56 alunos período noturno, que compareceram a faculdade no dia 08/08/2012.
Foi utilizado o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), por ser auto-aplicável, de 
fácil interpretação e de baixo custo. Para analise estatística foi utilizado programa epi-info e o teste 
qui-quadrado. Notamos que o nível de atividade física tem relação com tipo de atividade pratica. 
Dos entrevistados 62,88% estão sedentários e insuficiente ativos, porem apenas 19,14% esta ativo e
apenas 17,98% esta fisicamente ativo.  Analisando o resultado de 62 % dos indivíduos sedentários e
insuficiente ativos, dos alunos ingressos na faculdade de educação física, exprime uma preocupação
com esses futuros profissionais da educação física. Qual objetivo de ingressar no curso exige um
minimo de aptidão física para exerce sua função promover a saúde da população.  Em relação ao 
sexo, vimos que as porcentagens de indivíduos ativos e muitos ativos foram maiores no gênero
masculino. Os indivíduos que referem caminhar como modalidade atividade física, se mostraram
mais ativos que os demais. O estudo forneceu, portanto subsídios para planejamento de ações de 
promoção de saúde através da atividade física para estudantes, além de apontar um estudo
qualitativo sobre a representação que os mesmo possuem de atividade física.          
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A DIMINUIÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS ESCOLARES NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA E OS CADERNOS DIDÁTICOS DESTE COMPONENTE CURRICULAR: 

UMA REFLEXÃO ACERCA DA PRÁTICA. 
 

MARCELO CREPALDI LEITÃO LEITÃO
AIRES RODRIGUES DE CASTILHO JÚNIOR

LEANDRO ALVES DE ASSIS

O governo do Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Educação, adotou a iniciativa de
implantar no ensino público, especificamente no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio,
cadernos didáticos como componente curricular, tendo em vista auxiliar o professor,
principalmente, nas aulas de Educação Física. O intuito é que as aulas se tornem mais satisfatórias
e, de certa forma, garanta a qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos, com os conteúdos neles
programados. Portanto, com a referida mudança, justifica-se a abordagem deste tema devido à 
necessidade de compreender melhor como se desenvolvem atualmente as aulas de Educação Física
escolar. Analisaremos, como objetivo deste estudo, quais são as contribuições pedagógicas e quais
os seus benefícios, do ponto de vista do desenvolvimento integral do aluno e, principalmente qual a
motivação dos alunos com as respectivas aulas, além de tentar compreender como se desenvolvem 
as aulas de Educação Física em teoria e prática com base na proposta de utilização do referido
documento. Qualquer proposta precisa oferecer aos alunos experiência de aprendizagem de
qualidade, que contribuirá para os aspectos moral, social e intelectual, fundamentados nas práticas
motoras que compõem as aulas de Educação Física. Para tanto, realizaremos uma pesquisa
qualitativa, de caráter descritivo. Os dados serão coletados por intermédio de um questionário com
perguntas abertas e fechadas e analisados utilizando-se procedimentos qualiquantitativos. A 
pesquisa será realizada em duas escolas Estaduais, sendo uma no município de Iepê (Escola A) e
outra no município de Nantes (Escola B). A amostra contará com a participação de 80 alunos 
compreendidos entre a 1ª e 2ª séries do Ensino médio, sendo 40 de cada escola citada. Os aspectos
principais que fundamentarão este estudo se baseiam nos respectivos questionamentos: os alunos
passaram a valorizar as aulas de Educação Física a partir da inserção do documento? Os cadernos
didáticos trouxerem contribuições para o processo de aprendizagem e ensino ou deixaram a desejar
nas aulas práticas e/ou teóricas?             
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A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES RECREATIVAS PARA O ATENDIMENTO 
HOTELEIRO: IMPLICAÇÕES NA MELHORIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E NA 

AUTOESTIMA DOS HÓSPEDES 
 

MARCELO CREPALDI LEITÃO LEITÃO
VITOR HUGO SOUZA VOMSTEIN

Atualmente podemos observar o crescimento do segmento de lazer em todas as esferas da
sociedade. Pesquisadores contemporâneos apontam a grande influência do lazer e das práticas
recreacionais de caráter livre ou dirigido, sobre a qualidade de vida e bem-estar psicológico e social 
do ser humano. O presente estudo tem como objetivo investigar a satisfação pessoal, a melhoria da
autoestima e a socialização, com vistas de melhoras na qualidade de vida de pessoas que tem o
hábito de se hospedarem em hotéis de lazer e vivenciaram os programas lúdicos elaborados por
equipes de recreacionistas contratados.  Será utilizado como instrumento para coleta de dados um
questionário que será aplicado ao público adulto, compreendendo diferentes idades, onde serão 
fornecidas respostas após a estada de 03 diferentes grupos, em 03 finais de semana distintos, em um
hotel de lazer no Estado de Santa Catarina, totalizando uma amostra de 90 participantes. Os sujeitos
do estudo emitirão respostas no que tange à sua satisfação, autoestima e integração social 
promovido pelas atividades de lazer e recreação constantes no programa do hotel. Trata-se de uma 
investigação de caráter qualiquantitativo por acreditarmos que esta oferece as melhores condições
para as possíveis intenções deste estudo. Os dados coletados serão analisados com o procedimentos
qualiquantitativos. Palavras-chave: Lúdico, Lazer, Recreação            
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A RELAÇÃO ENTRE BULLYING, ESPORTE E ADOLESCÊNCIA. 
 

DAYANE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
LEIDIANE VIEIRA FERNANDES SIEBRA

JAQUELINE BATISTA DE OLIVEIRA COSTA

Conforme Fante (2005), o fenômeno bullying "é uma das formas de violência que mais cresce no 
mundo". O esporte apresenta características que favorece sua disseminação, portanto, torna-se fator 
relevante para o estudo.A literatura estudada para realizar este estudo demonstrou que o bullying
não está presente somente nas escolas. De acordo com Cézar (2010) o fenômeno pode ocorrer de
diferentes formas e varia conforme o tempo, espaço e as pessoas envolvidas e se manifesta em
qualquer lugar onde exista relação interpessoal. Assim, temos a pretensão de colaborar com outros
estudos no sentido de auxiliá-los a identificarem o problema e buscarem soluções satisfatórias e até
mesmo utilizar o esporte como um aliado para o controle da prática do bullying. Verificar se o 
esporte, bem como a faixa etária são fatores condicionantes para a prática do bullying entre 
adolescentes.  Este estudo de caráter qualitativo será realizado junto ao projeto social PAF e as
escolinhas de esportes da SEMEPP. Os dados serão coletados junto aos adolescentes vinculados a
alguma modalidade esportiva propostas por estas duas instituiçõe já citadas. Após submissão e 
aprovação do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética e Pesquisa da UNOESTE, entregaremos aos
participantes o TCLE, que deverá ser assinado pelo pai ou responsável pelo adolescente autorizando
sua participação no estudo. Para identificar se a modalidade esportiva, bem como a faixa etária
constitui em um possível fator intensificador da prática do bullying entre adolescentes, será
utilizado como instrumento um questionário adaptado do Kidscape. A coleta dos dados será 
realizada nos meses de agosto e setembro do ano corrente sendo previamente agendada com o
educador/treinador responsável pela modalidade esportiva. A aplicação do questionário será
realizada em grupo, pelas pesquisadoras, em local e horário de treinamento, porém o instrumento 
deverá ser respondido individualmente pelos sujeitos envolvidos no estudo. Participará do estudo
uma amostra de 100 indivíduos adolescentes de 10 a 16 anos de idade. As modalidades esportivas
selecionadas foram natação, Kung Fú, basquete e futsal. Participarão ainda do estudo quatro
educadores/treinadores que são os responsáveis pelas respectivas modalidades. Com estes sujeitos
será feita uma entrevista individual semiestruturada que será gravada em áudio, tendo anuência do
entrevistado, e posteriormente transcrita.Após a aplicação do questionário e realização da entrevista,
os dados serão submetidos a um procedimento de análise estatística básica utilizando o software
Excel (2010). Os resultados encontrados serão representados em forma de gráficos ou tabelas. 
Mediante a análise dos dados e constatação dos resultados, sendo estes favoráveis ou não,
agendaremos um encontro com o grupo de educadores/treinadores com intuito de apresentar os
resultado da pesquisa e orientá-los quanto às estratégias de prevenção e enfrentamento do bullying.
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EFEITO MODULADOR DA CRIOTERAPIA EM PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DE 
FUTEBOLISTAS AMADORES 

 
DENIS LEITE LEMOS

MURILO TETILA FELIX
EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO

Com o avanço da ciência do esporte, tem-se utilizado avaliações especificas para melhora no
desempenho dos atletas, como a creatina quinase (CK) e lactato desidrogenase (LDH), 
frequentemente utilizadas como marcadores de dano ao tecido muscular. Outra forma de mensurar a
recuperação pos exercício é o lactato, pois a concentração deste substrato esta intimamente ligada
ao esforço feito pelo atleta. Com aumento na produção de lactato ocorre consequentemente a 
redução do PH que antecipa o processo da fadiga, sendo assim comprometido o rendimento do
jogador. Várias estratégias terapêuticas vêm sendo aplicadas, com a finalidade de acelerar o
processo de recuperação como a crioterapia, a massagem, a laserterapia dentre outros. Contudo por
estas técnicas estarem sendo utilizada amplamente na prática desportiva, a efetividade e uma melhor
sistematização de aplicação, merecem mais evidências científicas.  o objetivo deste estudo é 
analisar a influência da crioterapia sobre parâmetros bioquímicos no período de recuperação dos
jogadores imediatamente 24,48 e 72 horas após exercício físico intenso. Participantes: Serão 
voluntários desta pesquisa 20 atletas inscritos no Campeonato Amador da cidade de Santo 
Anastácio - SP, com idade superior a 18. O técnico e os jogadores assinarão um termo de
consentimento livre e esclarecido aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade do
Oeste Paulista (UNOESTE) campus de Presidente Prudente - SP. Para a aplicação da crioterapia o 
atleta vai permanecer com os membros em imersão por cerca de 10 minutos, com a temperatura da
água variando de 1ºC a 15º. Para análise do lacto serão coletadas amostras de sangue (25?l) do
lóbulo da orelha em capilar calibrado e transferidas para tubo Eppendorf de 1,5ml, contendo 50?l de
NaF (fluoreto de sódio 1%). O homogeneizado será injetado (25?l) em Lactímetro portátil para a
determinação da concentração de lactato. Amostra de sangue para creatina quinase (CK) e lactato 
desidrogenase (LDH)serão coletados, com auxílio de um enfermeiro credenciado seguindo todos os
cuidados de higiene e assepsia, 20 ml de sangue diretamente em tubo heparinizado da veia
antecubital direita, a coleta será realizada em repouso 24, 48 e 72 horas após treinamento. Será 
verificado o nível sérico da CKmm e LDH, nestes períodos em todos os sujeitos desta pesquisa. Os
dados serão apresentados com média e desvio padrão. Para verificar se há normalidade entre os
dados será utilizado o teste Shapiro Wilkins, e a correlação será dada pelo teste de Pearson. Para
comparação entre os resultados da crioterapia e grupo controle será utilizada a análise de variância
Two-Way (ANOVA), o nível de significância adotado será de 5%.       Próprio Pesquisador     
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ESTUDO COMPARATIVO DO NIVEL DE ATIVIDADE FISICA DOS ALUNOS DO 
PRIMEIRO E ULTIMO TERMO DE EDUCAÇÃO FISICA DA UNOESTE 

 
FELIPE FLORE LOPES

RODOLFO ARAUJO PARDUCCI
ADRIANA LIMA MORO MORO

Os estudantes que optam pelo curso de Educação Física, geralmente possuem certa ligação com
esportes ou outras atividades relacionadas. Logo se espera que estes indivíduos, em sua maioria,
tenham um nível de atividade física elevado. E conforme o avançar dos estudos, fica cada vez mais
explicito a importância e os benefícios que atividade física trás para seus praticantes. Com um ritmo
de vida agitado, excesso de trabalho e estudo, os graduandos acabam ficando sem tempo para se 
dedicar às atividades físicas no dia a dia. E como consequência dessas condições de vida
acadêmica, poucos estudantes praticam atividades físicas regularmente, deixando de lado sua
própria saúde. Vários estudos relacionam um maior nível de atividade física regular, com uma
menor incidência de doenças. A pratica regular de atividade física representa um obstáculo ao
desenvolvimento de doenças crônico degenerativa e é também um fator essencial para o bom
funcionamento do organismo. Por esse motivo, acredita-se que níveis apropriados de aptidão física, 
mantidos durante toda vida, podem exercer uma participação decisiva em termos de prevenção e
manutenção de uma boa saúde. Os estudantes do curso de educação física têm como "imagem" a 
pratica de atividade física regular. Entretanto, Nagem et al. (2007) revelou em seu estudo que é
elevado numero de mulheres do curso de educação física que não praticam atividade física em seu
tempo de lazer. Quando comparados homens e mulheres, cerca de 70% dos homens praticam 
atividades, enquanto nas mulheres o numero é de apenas 50,9%. Sabendo de tal importância que a
atividade física esta relacionada, queremos saber se os acadêmicos do curso de Educação Física da
UNOESTE possuem em sua rotina à atividade física; pois "o profissional de Educação Física ganha
maior importância devido a sua capacidade de multiplicador de hábitos saudáveis e incentivador da
prática regular de atividade física em qualquer âmbito" (CRUZ et al 2010).  Verificar e comparar o 
nível de atividade física dos estudantes do primeiro e oitavo termo do curso de bacharelado em
Educação Fisica da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). Este é um estudo transversal, de 
caráter quantitativo, com base em dados coletado através do International Physical Activity 
Questionaire (IPAQ) - versão curta, que contêm perguntas em relação à frequência e duração da
realização de atividades físicas moderadas, vigorosas e da caminhada (MATSUDO, et al. 2002). Os
indivíduos serão classificados em: muito ativo, ativo, irregularmente ativo e sedentário. Será
aplicado no período noturno, em ambos os sexos, no primeiro e oitavo termo do curso de
bacharelado em Educação Física da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), onde estão
matriculados 44 e 37 alunos respectivamente; com o objetivo de analisar o nível de atividade física
dos estudantes. Os participantes serão informados sobre o objetivo do projeto, e convidados a
responder o questionário, tendo o livre arbítrio para participar.            
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O SAQUE NO VOLEIBOL E A RELAÇÃO COM A ANSIEDADE EM ESCOLARES  
 

JAISON ZERMIANI
ELTON HENRIQUE DE MATOS
LEANDRO ALVES DA CUNHA

Atualmente um dos esportes que vem adquirindo um lugar de grande importância no âmbito
esportivo em nosso país, e vem influenciando pessoas de diferentes faixas etárias para sua pratica,
para o lazer, para a saúde, bem como, para o rendimento desportivo é o Voleibol. O saque no 
Voleibol consiste no fundamento técnico que mais se aproxima da cortada, no ataque deste
desporto, é considerado por vários autores o mais importante fundamento técnico e mais complexo
em termos ensino-aprendizagem, bem como, desperta o interesse de aspirantes ou acadêmicos, pois, 
o aprendizado do saque relaciona-se diretamente com a marcação de um ponto da equipe e também
com o ato de atacar ou cortar. Além disso, traços de ansiedade de escolares podem estar diretamente
relacionados ao sucesso e insucesso na execução deste fundamento técnico do Voleibol.  No 
entanto, os objetivos deste estudo é inferir sobre quais os tipos de saque mais utilizados, no
Voleibol Escolar Masculino, dentre a faixa etária de 14 a 17 anos e qual a relação com traços de 
ansiedade com os erros e acertos em treinos, jogo amistoso e em competição. O nosso estudo é de 
caráter descritivo transversal de campo, dividida em dois momentos. Sendo que o primeiro deles
será realizado por meio de uma coleta de dados numéricos para obtenção de resultados 
quantitativos, referentes ao saque do Voleibol, que serão feitos através de escalonamentos adaptado
em uma planilha EXCEL, com a ideia de que após o termino dos estudos, podermos mostrar
resultados estatísticos traduzidos em gráficos. Já no segundo momento através de um questionário
de forma fechada, denominado SCAT teste de ansiedade em competições esportivas, composto por
quinze questões objetivas com respostas em escala, com a pretensão avaliar como os alunos se
sentem dentro de uma dada situação, que no caso será um determinado jogo durante a competição
entre os colégios particulares (INTER-PARTI). As respostas serão avaliadas da forma que cada
pergunta tenha um grau de pontuação, onde no total de todas as respostas, teremos um valor que nos 
determinará o nível de ansiedade presente nos indivíduos pesquisados.    

 


