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A CONCEPÇÃO REVOLUCIONÁRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA INEXISTE NO YOUTUBE? 
 

ANDERSON DOS SANTOS CARVALHO  
 

INTRODUÇÃO: Parece existir certa confusão conceitual entre Educação Física (EF) e Cultura 
Corporal (CC). A EF é uma prática de intervenção pedagógica, ou seja, ela tem um olhar que pode 
desenvolver a orientação e reflexão sobre o movimento humano (BRACH, 2000). Para Medina 
(1996), pode ser classificada em três diferentes concepções: Convencional (apoia em uma visão do 
sensu comum); Modernizadora (utiliza o esporte para educar); e Revolucionária (procura 
interpretar o homem como um todo), que por sua vez, é defendida como um ideal pedagógico. 
Entretanto a CC é compreendida pelas produções do ser humano, produto criado por ele (BETTI, 
2010). A EF é um dos temas amplamente divulgado na internet, especialmente no YouTube, um 
veículo de massa no comportamento social de universitários. Todavia permanece questões de 
como vem ocorrendo a divulgação do que é EF, e quanto do seu conteúdo reflete uma prática 
Revolucionária?  OBJETIVOS: a) identificar a frequência da correta classificação em vídeos 
divulgados no YouTube como Educação Física; b) identificar a predominância de acordo com suas 
diferentes concepções.  MÉTODO: Foram selecionados e analisados os 100 vídeos mais acessados 
do YouTube, utilizando-se como critério de "busca" a questão: o que é Educação Física? Os vídeos 
foram identificados conceitualmente em EF, CC e Outros. Aqueles identificados corretamente 
como EF, foram classificados segundo as concepções de Medina (1996). RESULTADOS: Dos 100 
vídeos analisados, somente 82% abordaram o tema EF como uma prática de intervenção 
pedagógica, 6% como CC e 12% não abordaram nenhum conteúdo que justificasse o tema, 
considerados como Não-Definidos. Dos 82 vídeos classificados corretamente (EF), 11(13,4%) 
abordaram a concepção Convencional, 63(76,8%) a concepção Modernizadora e somente 8(9,8%) 
a desejada concepção Revolucionária.  CONCLUSÃO: A partir da observação dos vídeos a falta do 
entendimento sobre o conceito da EF remonta a 18%. Porém, o maior agravante implica que 
somente poucos vídeos abordaram as concepções ideais (Revolucionária) de acordo com a 
proposta de Medina.          
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ANÁLISES DAS CAPACIDADES AERÓBIA E ANAERÓBIA DE RATOS  
 

JULIANO FRANCISCO DA SILVA  
ROBSON CHACON CASTOLDI  

EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO  
ALINE DUARTE FERREIRA CECCATO  
ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES  
GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI  

PAULO HENRIQUE ALEIXO  
SERGIO RUIZ FERREIRA  

JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO  
 

A obtenção de valores referentes à capacidade física é um importante instrumento para a 
prescrição do treinamento físico. Assim, é de fundamental importância que pesquisadores tenham 
acesso aos mais variados meios e formas de avaliação e prescrição de exercício físico.  Dessa 
forma, o objetivo do presente estudo foi comparar a capacidade aeróbia e anaeróbia de ratos 
adultos e idosos.  Foram utilizados 27 ratos Wistar divididos em dois grupos em função da idade, 
sendo 13 animais no grupo Adulto (GA) - 126 dias; e 14 animais no grupo idoso (GI) - 465 dias. O 
presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Estadual Paulista 
"Júlio de Mesquita Filho", sob o número de protocolo 5/2010. Os animais foram submetidos ao 
Teste do Lactato Mínimo (Lacmin) para a determinação de parâmetros Anaeróbios e Aeróbios. 
Dessa forma, os animais foram submetidos a um esforço a 13% da massa corporal total (MCT) com 
duração de 30s e recuperação passiva de 30s. O segundo esforço foi realizado a mesma carga até a 
exaustão. Após a fadiga, foram coletados 25 µl de sangue da extremidade distal da cauda após 1, 
3, 5, 7 e 9 minutos de intervalo passivo para a análise da concentração de lactato sanguíneo. Após 
os nove minutos, os animais foram submetidos a um teste progressivo de esforço em natação com 
carga equivalente a 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 e 7,0% da MCT. Cada estágio progressivo foi composto 
por cinco minutos de duração, com intervalo de 30 a 60s para o acréscimo de carga e coleta de 
25µl de sangue para a dosagem da concentração de lactato.  Os animais do grupo adulto 
apresentou limiar anaeróbio de 3,47 %PC (± 0,52); e os idosos de 3,44 %PC (± 0,47). Para a 
capacidade anaeróbia, os animais adultos apresentaram 69,77 segundos (± 12,40); e os animais 
idosos 56,43 segundos (± 7,84), denotando diferença estatisticamente significante (p < 0,002).  Tal 
fato sugere que o envelhecimento afeta principalmente os parâmetros anaeróbios. Pode-se 
concluir que houve diferença quando comparada a capacidade anaeróbia, tendo o grupo adulto 
com maiores valores no teste.    Coordenação de Aperfeiçoamento em Nível Superior- CAPES     
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CATARINA COVOLO SCARABOTTOLO  
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WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA  
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JAIR RODRIGUES GARCIA JÚNIOR  
 

De acordo com dados e projeções do IBGE, a expectativa de vida dos idosos continuará 
aumentando no mundo todo. O envelhecimento vem acompanhado de consequências que 
ocorrem naturalmente, como a sarcopenia e a diminuição das capacidades funcionais. Essas 
características são acentuadas quando o idoso é institucionalizado, em virtude de hábitos 
sedentários e falta de exercícios. Estudos mostram que exercícios físicos, realizados de forma 
regular e sistematizada, podem contribuir para a manutenção e/ou melhora das capacidades 
funcionais durante o envelhecimento. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi investigar se um 
programa de treinamento concorrente, constituído de treino funcional e de força, poderia manter 
e/ou melhorar a capacidade funcional do idoso institucionalizado. Participaram do estudo 30 
idosos, com idade de 74,4±9,1 anos, voluntários, residentes de uma instituição de longa 
permanência da cidade de Presidente Prudente/SP. Os idosos foram divididos em dois grupos: 
controle (CON, n=16) e treinamento (TRE, n=14), este último submetido a um programa de 
treinamento concorrente de 12 semanas, com duas sessões semanais. As capacidades funcionais 
foram avaliadas antes e após o período, usando testes de força de preensão manual, de 
resistência de membros superiores, de resistência de membros inferiores e Timed up and go. A 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unoeste (CAAE: 15700513.6.0000.5515). 
Para a análise da significância estatística das diferenças nos momentos pré e pós foi utilizado o 
Teste t pareado. Para a comparação entre os grupos foi utilizado o teste de ANOVA, adotando a 
significância de 5% (software BioEstat 5.0). Os idosos do grupo treinamento melhoraram a 
capacidade funcional de força de preensão manual (pré 13,5±5,4 pós 15,3±5,3 Kg, p < 0,05). 
Também apresentaram melhores resultados na resistência de membros superiores (TRE 15,6±4,1 
CON 10,7±6,6 rep, p < 0,05) e resistência de membros inferiores (TRE 11,0±4,0 CON 8,0±3,1 rep, p 
< 0,05), em comparação ao controle. Apesar da falta de estudos que abordam a população idosa 
institucionalizada, foi possível encontrar trabalhos com resultados semelhantes aos encontrados 
no presente estudo, enfatizando a importância dos exercícios físicos durante o processo de 
envelhecimento, em especial o treinamento concorrente, que mostrou ser eficaz na melhora da 
força muscular, capacidade de suma importância para a população em questão. A conclusão é que 
o programa de treinamento concorrente proporciona alterações fisiológicas positivas, melhorando 
as capacidades funcionais de idosos institucionalizados.    PIBIC/CNPq     
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ALINE DUARTE FERREIRA CECCATO  
 

Países em desenvolvimento, como o Brasil, ainda predominam partos prematuros e de crianças 
com baixo peso ao nascer, desencadeados por más condições sociais e econômicas e um 
atendimento pré-natal deficiente. Através da assistência pré-natal na UBS, é possível conhecer o 
perfil social e econômico dos seus usuários.  Conhecer o perfil das gestantes atendidas em uma 
UBS. Estudo quantitativo, descritivo e transversal que foi desenvolvido em Presidente Prudente-
SP. A população-alvo deste estudo foi composta por todas as gestantes atendidas no programa de 
pré-natal da UBS. Porém apenas 10 gestantes aceitaram participar do estudo. Foram excluídas as 
mulheres que moravam fora da área de abrangência da UBS, as que migraram para outros locais 
de atendimento e as que sofreram abortamento. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e 
Pesquisa envolvendo seres humanos da Universidade do Oeste Paulista (1752). Foi utilizado 
questionário para avaliar o perfil sócio-demográfico, a fim de investigar as características 
demográficas, socioeconômicas e obstétricas das participantes. Esse questionário buscava 
informações sobre: características demográficas da gestante; nível socioeconômico da família; 
condições de habitação e saneamento. As entrevistas foram realizadas na UBS entre os meses de 
janeiro a maio de 2014. Para análise dos dados, foi criado um banco de dados e os resultados 
foram apresentados de forma descritiva com percentuais e média±desvio padrão. Das gestantes 
entrevistadas, 50% eram casadas e 50% solteiras. Em relação ao grau de escolaridade, 50% 
possuíam ensino médio completo, 20% com ensino médio incompleto e os outros 30% foram 
divididos entre ensino fundamental completo, incompleto e superior. A raça predominante entre 
as gestante foi parda com 70%. O numero de gestantes que não trabalhavam foi 60%. Hábitos 
tabagísticos e bebida alcoólica a grande maioria não faziam uso, totalizando 90% sem o hábito. 
Doenças na gestação alegadas na entrevista foram 20% entre as gestantes. A renda familiar variou 
entre um a cinco salários mínimos, com predomínio de um a dois salários mínimos (40%). Por fim, 
observou-se que 60% das gestantes possuíam 3 pessoas em casa variando de uma a cinco 
pessoas. Foi possível observar, que a renda familiar das gestantes não condiz com o numero 
excessivo de pessoas na casa. O alto numero de pessoas requer um valor maior de renda, pois as 
despesas aumentarão com o nascimento da criança. Mesmo sendo claro os malefícios do 
tabagismo e do álcool tanto para a mãe e para o bebe, ainda houve casos em que a mãe faz uso do 
cigarro ou da bebida (10%), talvez pela carência de informações sobre uma gestação saudável. 
 gestantes assistidas nessa UBS são carentes socioeconomicamente. Para tanto, esta análise gerou 
os resultados que caracterizam a clientela assistida e suas maiores necessidades de 
orientação.         
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ROBSON CHACON CASTOLDI  
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THIAGO ALVES GARCIA  

JOÃO HENRIQUE LYRIO MACHADO  
CAROLINA CABRAL SANTOS  

RAFAEL GAVASSA DE ARAÚJO  
 

A suplementação alimentar tem sido utilizada constantemente em academias de musculação e no meio 
desportivo.Porém, percebe-se na maioria das vezes, a utilização sem o acompanhamento de um 
nutricionista, podendo trazer prejuízos à saúde. O objetivo foi investigar os efeitos da suplementação de 
HMB sobre a capacidade anaeróbia e parâmetros antropométricos de ratos Wistar. Foram utilizados 22 
ratos machos Wistar, divididos em quatro grupos: Controle(C), N=7; Controle Suplementado com HMB (CS) 
, N=5; Treinado(T) sem suplementação de HMB, n= 5 e Treinado e suplementado com HMB (TS) 
(76mg/kg/dia), n=5.O estudo passou pela aprovação do comitê de ética em pesquisa na utilização de 
animais da Universidade Estadual Paulista recebendo o número 03/2011.O treinamento foi composto por 
30 minutos de natação com uma sobrecarga correspondente a 70% do limiar anaeróbio (Lan) e quatro 
séries de dez saltos em meio líquido, com carga correspondente a 50% do peso corporal, realizados em três 
dias da semana. Foi avaliada a capacidade anaeróbia por meio do teste de Lactato mínimo, constituído de 
indução à hiperlactacidemia, composta por um estímulo de 30 segundos e o segundo até a exaustão, com 
carga correspondente a 13% do peso corporal(PC), para a obtenção do tempo limite (Tlim). Após 
recuperação passiva de nove minutos, houve a realização do teste incremental (4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 e 7.0% 
do PC) e coleta de sangue (25µl) em todos os estágios para a identificação do Lan. Após a eutanásia, houve 
coleta da gordura epididimal, variáveis antropométricas para a determinação do índice de Lee ([Peso Final-
Peso Inicial/Peso Inicial]*100). Foi verificada a normalidade dos dados com o teste de Komolgorov-Smirnov, 
seguido da aplicação do teste ANOVA one-way com pós teste de Tukey (p < 0,005). Houve redução da 
gordura (g) nos grupos T e TS com os respectivos valores: C=4,7±0,5; CS=5,2 ±0,4; T=3,7±0,2a; 
TS=3,4±0,2ac. Além disso, houve redução dos valores de índice de Lee (g/cm3): C=2.96±0.06*; 
CS=3.08±0.06; T=2.99±0.06; TS=3.06±0.08. Não houve diferença estatística (p > 0,005) para os valores de 
capacidade anaeróbia nos diferentes grupos, tanto no tempo limite(s) pré treinamento (tLIMPRÉ) quanto 
no pós treinamento (tLIMPÓS), com os respectivos valores: C=62,8±6,4; CS=65,6 ± 3,5; T=69,8 ± 11,4; 
TS=62,8 ± 3,2 (tLIMPRÉ) e C=49,6 ± 1,5; CS=49,8 ± 3,5; T=54 ± 3,2; TS=59,1 ± 5,5 (tLIMPÓS).(a,b,c): Análise 
de variâncias Anova One-way com valor de p < 0,005). É possível notar que o treinamento reduziu os 
valores das variáveis corpóreas nos grupos de animais exercitados.Porém, o uso do HMB não influenciou na 
capacidade anaeróbia.Provavelmente, o estímulo utilizado no presente estudo não foi suficiente para 
induzir a exaustão e consequentemente a utilização suplementar de nutrientes. O treinamento provocou 
alterações na composição corporal dos animais.Porém, a suplementação com HMB não mostrou diferença 
em relação à capacidade anaeróbia.    Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica(PIBIC) 
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Estudos têm demonstrado que com o envelhecimento incia a perda da força muscular, não só pelo 
envelhecimento, bem como pelo desuso. Nesse sentido, estudiosos têm relatado que essa perda 
de força é maior em membros inferiores. Entretanto, a um grande numero de trabalhos científicos 
publicados mostrando que o treinamento com pesos (TP) pode resultar em importantes benefícios 
não só na força muscular, mas também nos demais componentes da capacidade funcional.  Sendo 
assim, o objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos de 12 semanas de TP realizado duas 
vezes por semana sobre a força muscular de membros inferiores em mulheres idosas.  Vinte e oito 
mulheres idosas não-treinadas ( > 60 anos) foram selecionadas. O termo de consentimento livre 
esclarecido foi pela UEL/Londrina. O numero do Comitê de ética em Pesquisa pela UEL/UEM foi 
048/2012. A força muscular foi avaliada por meio de uma repetição máxima (1RM), no aparelho 
de mesa extensora, foram realizadas pré e pós 12 semanas de intervenção. O TP foi realizado de 
forma progressiva com 12 semanas de duração e consistiu da execução de uma série de 10 a 15 
repetições em quatro exercícios, na seguinte ordem: mesa extensora, mesa flexora, leg horizontal 
e panturrilha sentado. O intervalo de recuperação entre os exercícios foi de um a dois minutos. As 
cargas foram reajustadas periodicamente por exercício quando o número máximo de repetições 
programadas for atingido em duas sessões de treinamento consecutivas. Estatística: Os dados 
foram analisados estatisticamente pelo Software STATIC SPSS 17.0 e pelo teste t de student, para 
amostra dependente, a significância adotado foi p < 0,05.  Após a coleta de dados, não foi 
encontrado melhoras significativas (P > 0,05) para as variáveis: Massa Corporal: (70,3 ± 14,2 vs. 
69,5 ± 14,6 kg) IMC: (29,0 ± 5,1 vs. 28,7 ± 5,3 kg/m2). Entretanto foi encontrado melhora 
significativa (P < 0,001) para a variável de força muscular no exercício de mesa extensora: (42,1 ± 
8,8 vs. 49,8 ± 9,8 kg).  Após 12 semanas de treinamento com pesos, realizados duas vezes por 
semana, executadas em uma única série de 10 a 15 repetições, foi encontrada diferenças 
significativas para o ganho de força, isso corrobora com outros estudos encontrado na literatura. 
 Sendo assim, nossos estudos mostraram que 12 semanas de TP, executados com uma série foram 
capaz de melhorar a força muscular de membros inferiores em mulheres idosas não treinadas 
acima de 60 anos    Fundação Araucaria     
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Estudos têm demonstrado que o treinamento com pesos (TP) pode resultar em importantes 
benefícios tanto para a força muscular quanto nos demais componentes da capacidade funcional, 
sobretudo, em idosos. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos de 12 
semanas de TP realizado duas vezes semanais sobre a força muscular de membros superiores de 
mulheres idosas. Vinte e oito mulheres idosas não-treinadas ( > 60 anos) foram selecionadas. O 
numero do Comitê de Ética em Pesquisas 048/2012 foi pela UEL/UEM 048/2012. A força muscular 
foi avaliada por meio de uma repetição máxima (1RM), A força muscular foi determinada por meio 
do teste de 1-RM nos exercícios supino em banco vertical (SUP) e rosca scott (ROS), foram 
realizadas pré e pós 12 semanas de intervenção. O TP foi realizado de forma progressiva com 12 
semanas de duração e consistiu da execução de uma série de 10 a 15 repetições em quatro 
exercícios, na seguinte ordem: supino vertical, tríceps no pulley, remada baixa e rosca scott. O 
intervalo de recuperação entre os exercícios foi de um a dois minutos. As cargas foram reajustadas 
periodicamente por exercício quando o número máximo de repetições programadas for atingido 
em duas sessões de treinamento consecutivas. Estatística: Os dados foram analisados 
estatisticamente pelo Software STATIC SPSS 17.0 e pelo teste t de student, para amostra 
dependente, a significância adotado foi P < 0,05.  Após a coleta de dados, não foi encontrado 
melhoras significativas (P > 0,05) para as variáveis: Massa Corporal: (70,3 ± 14,2 vs. 69,5 ± 14,6 kg) 
IMC: (29,0 ± 5,1 vs. 28,7 ± 5,3 kg/m2). Entretanto foi encontrado melhora significativa (P < 0,001) 
para a variável de força muscular no exercício de SUP (36,9 ± 7,0 vs. 43,6 ± 7,6 kg) e rosca scott: 
(17,3 ± 3,3 vs. 23,8 ± 4,1 kg). Nesse sentido, após 12 semana de TP, realizado com uma série de 10 
a 15 repetições, foi encontrado resultados significativos, o que corrobora com outros estudos 
realizados com treinamento com pesos com mulheres idosas. Dessa maneira, nosso estudo 
demonstrou que 12 semanas de TP, executados com uma série, com 10 a 15 repetições foram 
capaz de melhorar a força muscular de membros superiores em mulheres idosas não treinadas 
acima de 60 anos.    Fundação Araucaria     
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Existem fortes indicativos de que a manutenção de um estilo de vida fisicamente ativo, pode 
atenuar a queda no desempenho funcional observada com o avançar da idade. foi investigar os 
efeitos do treinamento com pesos (TP) realizado duas vezes semanais sobre a composição e a 
força muscular de mulheres idosas não treinadas.  Vinte e oito mulheres idosas não-treinadas ( > 
60 anos) foram selecionadas. O Comitê de Ética em Pesquisa foi pela UEL/UEM e o numero foi 
048/2012. Medidas de força muscular foi avaliada por meio de uma repetição máxima (1RM), no 
aparelho de mesa extensora. Para avaliação da composição corporal foi utilizadas as variáveis 
massa livre de gordura (MLG), massa gorda (MG) e conteúdo mineral ósseo (CMO), foram 
determinadas por absormetria radiológica de dupla energia (DEXA), ambas avaliações foram 
realizadas pré e pós 12 semanas de intervenção. O TP foi realizado de forma progressiva com 12 
semanas de duração e consistiu da execução de uma série de 10 a 15 repetições em quatro 
exercícios, na seguinte ordem: mesa extensora, mesa flexora, leg horizontal e panturrilha sentado. 
O intervalo de recuperação entre os exercícios foi de um a dois minutos. As cargas foram 
reajustadas periodicamente por exercício quando o número máximo de repetições programadas 
for atingido em duas sessões de treinamento consecutivas. Estatística: Os dados foram analisados 
estatisticamente pelo Software STATIC SPSS 17.0 e pelo teste t de student, para amostra 
dependente, a significância adotado foi p < 0,05. Após a coleta de dados, não foi encontrado 
melhoras significativas (P > 0,05) para as variáveis: Massa Corporal: (70,3 ± 14,2 vs. 69,5 ± 14,6 kg) 
IMC: (28,3 ± 5,0 vs. 28,4 ± 5,1 kg/m2), CMO (2,2 ± 0,5 vs 2,2 ± 0,5 kg). Entretanto foi encontrado 
melhora significativa (P < 0,01) para a variável de força muscular no exercício de mesa extensora: 
(42,1 ± 8,8 vs. 49,8 ± 9,8 kg), MG: (27,5 ± 10,6 vs 26,6 ± 10,2 kg), respectivamente. MLG: (41,3 ± 
5,8 vs 41,8 ± 6,2 kg), P < 0,01 respectivamente.  Os principal achado encontrado no presente 
estudo parece ser o a importante do TP para o ganho de força em mulheres idosas.  Os resultados 
do presente estudo sugerem que a resposta na força muscular parece ser melhor para o ganho de 
força. Logo, nosso estudo sugerem que 12 semanas de TP, realizados trê vezes por semana, com 
uma série, com 10 a 15 repetições, parecem ser importante para as melhoras nos componentes da 
capacidade funcional em mulheres idosas não treinadas.     Fundação Araucária     
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O processo de envelhecimento esta associado a disfunção caracterizada pela diminuição da massa 
muscular, conhecida como sarcopenia, bem como modoficações na composição corporal, que está 
relacionada a qualidade de vida, principalmente da população de idosos. Sendo assim, o objetivo 
do presente estudo foi investigar os efeitos do treinamento com pesos (TP) realizado três vezes 
semanais sobre a composição e a força muscular de mulheres idosas não treinadas. Vinte e cinco 
mulheres idosas não-treinadas ( > 60 anos) foram selecionadas. Medidas de força muscular foi 
avaliada por meio de uma repetição máxima (1RM), no aparelho de mesa extensora. Para 
avaliação da composição corporal foi utilizadas as variáveis massa livre de gordura (MLG), massa 
gorda (MG) e conteúdo mineral ósseo (CMO), foram determinadas por absormetria radiológica de 
dupla energia (DEXA), ambas avaliações foram realizadas pré e pós 12 semanas de intervenção. O 
TP foi realizado de forma progressiva com 12 semanas de duração e consistiu da execução de uma 
série de 10 a 15 repetições em quatro exercícios, na seguinte ordem: mesa extensora, mesa 
flexora, leg horizontal e panturrilha sentado. O intervalo de recuperação entre os exercícios foi de 
um a dois minutos. As cargas foram reajustadas periodicamente por exercício quando o número 
máximo de repetições programadas for atingido em duas sessões de treinamento consecutivas. O 
Comitê de ética em Pesquisa foi pela UEL/UEM e o numero foi 048/2012. Estatística: Os dados 
foram analisados estatisticamente pelo Software STATIC SPSS 17.0 e pelo teste t de student, para 
amostra dependente, a significância adotado foi p < 0,05.  Após a coleta de dados, não foi 
encontrado melhoras significativas (P > 0,05) para as variáveis: Massa Corporal: (70,5 ± 14,7 vs. 
70,6 ± 14,6 kg) IMC: (28,3 ± 5,0 vs. 28,4 ± 5,1 kg/m2), CMO (2,4 ± 0,5 vs 2,3 ± 0,5 kg). Entretanto 
foi encontrado melhora significativa (P < 0,01) para a variável de força muscular no exercício de 
mesa extensora: (46,1 ± 10,6 vs. 54,6 ± 11,0 kg). MG: (27,9 ± 10,0 vs 27,4 ± 10,2 kg), 
respectivamente. MLG: (40,8 ± 5,6 vs 41,6 ± 5,0 kg, P < 0,01 respectivamente.  Os principais 
achados encontrados no presente estudo foi o ganho de força muscular, com relação aos 
indicadores da composição corporal analisados, os resultados demostraram efetividade das 
estratégias de treinamento utilizadas para a melhoria da MLG, MG. Entretanto, a ausência de 
modificações no CMO parece estar relacionado ao curto período de treinamento com pesos. 
 Dessa maneira, nosso estudo sugerem que 12 semanas de TP, realizados trê vezes por semana, 
com uma série, com 10 a 15 repetições, parecem induzir a diferenças nos indicadores de 
composição corporal. Porém, parece ser imporantes para o ganho de força muscular.     Fundação 
Araucária     
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Estudos têm demonstrado que o treinamento com pesos (TP) pode resultar em importantes 
benefícios para a força muscular, que esta associado a melhor qualidade de vida para população 
de idosos.  Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos de 12 semanas de 
TP realizado em diferentes frequências semanais sobre a força muscular de membros inferiores de 
mulheres idosas. Cinquenta e três mulheres idosas não-treinadas ( > 60 anos) foram selecionadas 
e separadas aleatoriamente em dois grupos: TP duas vezes (TP2X) e TP três vezes (TP3X). A força 
muscular foi avaliada por meio de uma repetição máxima (1RM), no aparelho de mesa extensora, 
foram realizadas pré e pós 12 semanas de intervenção. O TP foi realizado de forma progressiva 
com 12 semanas de duração e consistiu da execução de uma série de 10 a 15 repetições em 
quatro exercícios, na seguinte ordem: mesa extensora, mesa flexora, leg horizontal e panturrilha 
sentado. O intervalo de recuperação entre os exercícios foi de um a dois minutos. As cargas foram 
reajustadas periodicamente por exercício quando o número máximo de repetições programadas 
foi atingido em duas sessões de treinamento consecutivas. O Comitê de ética em Pesquisa foi por 
meio da UEL/UEM numero 048/2012. Estatística: Para verificar a normalidade dos dados (G2X: n28 
e G3X: n25). Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilke o de Levene para análise da homogeneidade 
das variâncias. Diferenças no momento pré entre os grupos foram contrastadas pelo teste t de 
Student para amostras independentes. Para as comparações entre os grupos e momentos, ao 
longo do tempo, foi utilizada Análise de Variância (ANOVA) para medidas repetidas, tendo como 
fatores o grupo (G2X e G3X) e momentos (pré e pós-intervenção).  Após a coleta de dados, não foi 
encontrado melhoras significativas (P > 0,05) para as variáveis: Massa Corporal: (70,3 ± 14,2 vs. 
69,5 ± 14,6 kg) IMC: (29,0 ± 5,1 vs. 28,7 ± 5,3 kg/m2). Entretanto foi encontrado melhora 
significativa (P < 0,001) para a variável de força muscular no exercício de mesa extensora para o 
grupo G2 (pré 42,1 ± 8,8 vs. 49,8 ± 9,8 kg). O grupo G3 (pré 46,8 ± 10,6 vs. 54,6 ± 11,0 kg).  Os 
principais achados desse estudo foram que 12 semanas de treinamento com pesos, realizados em 
uma única série de 10 a 15 repetições, foram suficiente para melhorar de forma significante a 
força muscular de membros inferiores em mulheres idosas. Entretanto, diferentes frequências 
semanais não mostraram diferença significante entre os grupos para o ganho de força muscular. 
Sendo assim, o presente estudo corrobora com outros estudos encontrado na literatura.  Sendo 
assim, podemos concluir que o TP, executado uma serie com 10 a 15 repetições foram 
importantes para o ganho de força muscular de mulheres idosas não treinadas. Entretanto, não foi 
encontrada interação entre os grupos.     Fundação Araucaria     
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O exercício físico gera uma série de alterações fisiológicas ligadas à saúde e ao desempenho 
físico O objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos do treinamento concorrente na 
musculatura e composição corporal de ratos Wistar Na presente pesquisa foram utilizados 11 
ratos machos adultos (90 dias), sendo utilizados seis como grupo controle (Ctle) e cinco definidos 
como Treinamento Concorrente (TCc). Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de 
Ética para utilização de animais, protocolo nº 02/2011 (CUA). O protocolo de TCc foi definido com 
30 minutos de natação e 4 séries de 10 saltos, com sobrecarga de 50% do peso corporal de cada 
animal. A intensidade do treino aeróbio foi estabelecida em 70% do limiar anaeróbio estimado a 
partir da realização da carga crítica de trabalho e obtenção do limiar anaeróbio (Lan), definida com 
a aplicação de quatro diferentes estímulos. Foram sorteadas quatro cargas para cada animal, 
correspondentes a 7, 9, 11 e 13% do peso corporal, de modo que os animais realizem os esforços 
em dias não consecutivos. O período experimental consistiu em quatro semanas. Foram analisadas 
as áreas de secções transversas das fibras muscular (AST). Além disso, foi calculado o Índice de Lee 
(Lee), coeficiente de eficácia alimentar e quantificado o peso da gordura visceral a partir da massa 
corpórea de cada animal (%PC) Foi verificado que houve hipertrofia das fibras musculares nos 
animais submetidos ao TCc em comparação ao Ctle (2988,84±822,58µm vs 2447,82±682,39µm), 
além da redução nas variáveis índice de Lee e gordura visceral (2,98±0,06g/cm³ vs 2,90±0,04g/cm³ 
e 2,04±0,79g vs 3,04±0,65g). No entanto observou-se menor coeficiente de eficácia alimentar 
(13,95±1,14Kcal vs 14,93±0,42Kcal).  . Conclui-se que os animais do grupo TCc demonstraram 
hipertrofia das fibras musculares e redução na gordura corporal.    Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)     
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O envelhecimento, bem como a falta de atividade física, faz com que haja um diminuição da força 
muscular, desta forma aumenta a probabilidade de quedas em pessoas idosas, que 
automaticamente leva a diminuição das atividades de vida diária, com isso torna-se um ciclo 
negativo, ou seja, quanto menor a atividade física será maior a perda da força muscular.  Sendo 
assim, o objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos de 12 semanas de Treinamento com 
pesos (TP) realizado em diferentes freguencias semanais sobre a carga total levantada de 
mulheres idosas não treinadas. Cinquenta e três mulheres idosas não-treinadas ( > 60 anos) foram 
selecionadas e divididas aleatoriamente em dois grupos, o (G2X, n 28) que treinou duas vezes, ou 
o (G3X, n 25), que treinou três vezes semanais. O TP foi realizado de forma progressiva com 12 
semanas de duração, sendo realizado três vezes por semana e consistiu da execução de uma série 
de 10 a 15 repetições em oito exercícios, na seguinte ordem: supino vertical, mesa extensora, 
remada sentada, mesa flexora, tríceps no pulley, leg horizontal, rosca scott e panturrilha sentado. 
O intervalo de recuperação entre os exercícios foi de um a dois minutos. As cargas foram 
reajustadas periodicamente por exercício quando o número máximo de repetições programadas 
for atingido em duas sessões de treinamento consecutivas. Ao longo das 12 semanas foi realizado 
a somatória das cargas aplicadas para os oito exercícios citados. O Comitê de Ética em Pesquisa foi 
pela UEL/UEM e o numero foi 048/2012. Estatística: Os dados foram analisados estatisticamente 
pelo Software STATIC SPSS 17.0 e pelo teste t de student, para amostra independente, a 
significância adotado foi P < 0,05.  Nehuma diferença estatisticamente significante (P > 0,05) foi 
identificada nas variáveis de Massa Corporal: (G2X: 70,5 ± 14,7 vs. G3X: 70,6 ± 14,8 kg) IMC: (28,3 
± 5,0 vs. 28,4 ± 5,1 kg/m2). Entretanto, para a carga total levantada no exercício, foi encontrada 
diferença estatística de p < 0,01. Os incrementos na carga de treinamento para o G2X do 
momento pré 18,0 ± 3,4 para 18,8 ± 4,3 kg. O G3X 17,6 ± 3,1 para 18,9 ± 2,9 kg, o que 
representou, em termos percentuais, um ganho de 4,1% e 7,9%, respectivamente, para G2X e 
G3X.  Os principais achados do presente estudo foram que 12 semanas de TP foram efetivas para o 
aumento da força, independente da frequência semanal analisada (2X ou 3X). Vale destacar que a 
evolução da sobrecarga semanal de treino com base na carga utilizada e do número de repetições 
executados em cada exercício por sessão de treino foi adotada no presente estudo como indicador 
dos ganhos de força muscular. Concluimos que 12 semanas de TP, realizados três vezes semanais, 
com apenas uma série de 10 a 15 repetições, permitiu maiores incrementos de força muscular 
específica (resistência de força) no somatório dos exercícios utilizados (88% e 92%, para os grupos 
G2X e G3X, respectivamente).    Fundação Araucária     
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O envelhecimento, está associado a modificações sistema neuromuscular provocando redução nos 
níveis de força, flexibilidade e potência muscular. Nesse sentido, estudos tem demostrado que o 
Treinamento com pesos (TP) é bastante eficiente para melhoria na força e flexibilidade. 
Principalmente, a população idosa por conta da perda de força muscular que é o principal 
componente da capacidade funcional. Foi analisar o efeito de duas ou três sessões semanais de 
treinamento com pesos sobre a flexibilidade em idosas não treinadas. Cinquenta e três mulheres 
foram distribuídas em dois grupos: G2X (n = 28) e G3X (n = 25 anos). Antes e após as 12 semanas 
de intervenção os grupos foram submetidos à avaliação da flexibilidade por meio do teste em um 
flexímetro (flexão cervical, extensão cervical, flexão do tronco e flexão do quadril direito e 
esquerdo). O TP foi realizado de forma progressiva com 12 semanas de duração, sendo realizado 
três vezes por semana e consistiu da execução de uma série de 10 a 15 repetições em oito 
exercícios, na seguinte ordem: supino vertical, mesa extensora, remada sentada, mesa flexora, 
tríceps no pulley, leg horizontal, rosca scott e panturrilha sentado. O intervalo de recuperação 
entre os exercícios foi de um a dois minutos. As cargas foram reajustadas periodicamente por 
exercício quando o número máximo de repetições programadas for atingido em duas sessões de 
treinamento consecutivas. Ao longo das 12 semanas foi realizado a somatória das cargas aplicadas 
para os oito exercícios citados. O Comitê de Ética em Pesquisa utilizado foi da UEL/UEM, numero 
048/2012. Estatística: Para as comparações entre os grupos e momentos, ao longo do tempo, foi 
utilizada Análise de Variância (ANOVA) para medidas repetidas, tendo como fatores o grupo (G2X 
e G3X) e momentos (pré e pós-intervenção). Nehuma diferença estatisticamente significante (P > 
0,05) foi identificada nas variáveis de MC e IMC. Entretanto, para extensão cervical G2X: (55,5 ± 
8,7 vs 66,1 ± 11,2*), e G3X: (52,5 ± 9,6 vs 63,0 ± 9,4*), P < 0,001. Para o movimento de flexão de 
tronco, uma interação grupo x tempo (P < 0,01) foi encontrada, com o G3X apresentando maior 
evolução quando comparado a G2X (G2X = +3,0% e G3X = +12,8% graus, P < 0,05). Para o 
movimento de flexão de quadril direito G2X: (60,9 ± 12,1 vs 69,8 ± 12,5*), e G3X: (62,9 ± 19,9 vs 
72,9 ± 14,3*), P < 0,001 respectivamente. Para o movimento de flexão de quadril esquerdo G2X: 
(61,2 ± 13,8 vs 76,9 ± 12,0* graus), e G3X: (65,0 ± 12,4 vs 77,5 ± 12,9* graus), P < 0,001 
respectivamente.  Os principais achados do presente estudo foram que 12 semanas de TP foram 
efetivas para a manutenção e/ou aumento da flexibilidade em diferentes articulações em 
mulheres idosas.  Concluimos que 12 semanas de TP, independente de ser realizados duas ou três 
vezes semanais, com apenas uma série de 10 a 15 repetições, permitiu maiores incrementos na 
flexibilidade de mulheres idosas não treinadas.     Fundação Araucária     
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JAIR RODRIGUES GARCIA JÚNIOR  
 

O Treinamento Resistido (TR) é muito praticado com objetivo de melhorar o condicionamento 
físico e a estética, e por atletas, para melhorar o desempenho. Para determinação da 
sobrecarga/intensidade, é muito utilizado o teste de 1 repetição máxima (1RM), porém, o teste 
apresenta algumas dificuldades para aplicação. Há testes submáximos, que utilizam equações 
preditivas, no entanto, tais testes ainda não foram validados para todos os grupos populacionais. 
 O objetivo foi comparar e verificar a confiabilidade dos testes de carga submáxima, com 
repetições de 2 a 10 no exercício do supino, para a determinação da carga máxima de 1RM, 
usando equações preditivas, em indivíduos com experiência em TR.  Participaram sete indivíduos 
com idade de 26,6+/-5,9 anos, de ambos os sexos, que possuíam experiência em TR, frequência de 
treino de 4 vezes/sem, nenhuma lesão músculo-articular de membros superiores, nenhuma 
doença crônico-degenerativas e cardíaca, e que não utilizasse recursos ergogênicos ilícitos. Foram 
medidos peso e estatura, e analisada a composição corporal por meio da técnica da 
Absorptiometria de Raios-X de Dupla Energia (Dual-Energy X-ray Absorptiometry - DEXA). Foram 
utilizados o exercício supino reto e realizados três testes de carga (1 rep. máx. - Teste 1RM, 2 a 6 
rep. máx. - Teste 2-6RM e 7 a 10 rep. máx. - Teste 7-10RM), com intervalo de 48 horas entre cada 
teste. Os resultados do Teste 2-6RM e do Teste 7-10RM foram utilizados em equações para 
estimativa da carga máxima de 1RM. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unoeste 
(CAAE: 15402713.0.0000.5515). Foram aplicados testes de correlação de Pearson, e teste t para 
identificar as relações e possíveis diferenças (p < 0,05) entre os testes de carga e as equações 
propostas.  Foi observada alta correlação entre o teste de 1RM e os testes de 2-6RM (r=0,998; p < 
0,05) e de 7-10RM (r=0,999; p < 0,05). Ao comparar os valores do teste de 1RM com os valores 
estimados de 1RM, por meio de equações, apenas os valores do teste de 2-6RM foram 
semelhantes (p > 0,05). Também observamos correlação do teste de 1RM com o peso corporal 
magro (r=0,918; p < 0,05), mas não com o peso corporal (r=0,856; p > 0,05) ou o % de gordura (r=-
0,540; p > 0,05).  Os testes de 2-6RM e 7-10RM são mais utilizados para indivíduos sem 
experiência em TR, porém verificamos que os resultados obtidos por praticantes experientes 
apresentam correlação significativa com o teste de 1RM, sendo necessário optar, entre as 
equações disponíveis, por aquela que melhor estima os valores da carga equivalente a 1RM. Os 
resultados permitiram concluir que os testes de carga submáxima são confiáveis para estimativa 
da carga máxima equivalente a 1RM.     Unoeste     
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RELAÇÃO DA IDADE COM A POTÊNCIA, VELOCIDADE E ENDURANCE DE NADADORES DE ACADEMIA 
 

DANIEL FERNANDO DOS REIS  
RENAN MARCONDES PORTO  

JAIR RODRIGUES GARCIA JÚNIOR  
 

Na natação são praticadas distâncias curtas que dependem essencialmente da aptidão anaeróbica, 
distâncias longas que dependem da aptidão aeróbica e distâncias intermediárias, para as quais as 
aptidões anaeróbica e aeróbica são relevantes. Nas saídas, viradas e chegadas também é 
importante a potência.  Este estudo teve por objetivo verificar a relação da idade com a potência, 
velocidade e endurance de nadadores de academia.  Participaram 28 sujeitos do sexo masculino 
praticantes de natação em academia, agrupados em diferentes faixas etárias: 15-18, 19-30, 31-40, 
41-50 e 51-60 anos. Foram realizados testes de impulsão horizontal de 5 m, teste de 50 m e teste 
de 12 min nadando no estilo crawl. Foi calculada a velocidade, medida a distância percorrida e 
utilizada estatística descritiva, ANOVA e Correção de Pearson para analisar as diferenças entre as 
faixas etárias e relação da idade com os resultados, respectivamente. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética da Unoeste (CAAE: 15736913.1.0000.5515).  No teste de impulsão horizontal, a 
maior velocidade (1,20+/-0,25 m/seg) foi da faixa etária de 19-30 anos e houve correlação 
negativa com a idade (r=-0,934; p < 0,05). No teste de 50 m, a maior velocidade (1,37+/-0,39 
m/seg) também foi da faixa etária de 19-30 anos e houve correlação negativa com a idade (r=-
0,986; p < 0,05). No teste de 12 min, a maior distância (636,24+/-179,36 m) foi da faixa etária de 
15-18 anos e houve correlação negativa com a idade (r=-0,976; p < 0,05).  Na natação, os melhores 
desempenhos entre atletas são observados, em geral, na faixa dos 15 aos 25 anos. Para nadadores 
de academia, além da progressão da idade, fatores como tempo de prática, frequência semanal, 
volume e intensidade do treinamento, podem também influenciar o desempenho. O treinamento 
tende a melhorar o desempenho em todas as idades, porém a partir da senescência, o 
envelhecimento provoca diminuição das capacidades físicas e do desempenho. Os resultados 
demonstraram que a idade influencia negativamente a potência e aptidões anaeróbia e aeróbia, 
provocando diminuição do desempenho de nadadores de academia.    Unoeste     

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
661 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

   

 
 

RELAÇÃO DO COMPRIMENTO E DA FREQUÊNCIA DE BRAÇADAS COM O DESEMPENHO DE 
NADADORES DE ACADEMIA 

 
DANIEL FERNANDO DOS REIS  
RENAN MARCONDES PORTO  

JAIR RODRIGUES GARCIA JÚNIOR  
 

A evolução da técnica do nado, de variáveis neuromusculares, fisiológicas e metabólicas está 
relacionada com a melhora de parâmetros biomecânicos e da eficiência da braçada. Há vários 
estudos sobre a análise de parâmetros da braçada em nadadores competitivos, porém são poucas 
as informações sobre nadadores de academia.  Este estudo teve por objetivo avaliar os 
parâmetros de comprimento e frequência de braçadas e relacionar com o desempenho em teste 
de endurance de nadadores de academia.  Participaram 28 sujeitos do sexo masculino praticantes 
de natação em academia, agrupados em diferentes faixas etárias: 15-18, 19-30, 31-40, 41-50 e 51-
60 anos. Foi medida a envergadura e realizado um teste de 12 min nadando no estilo crawl, sendo 
medida a distância percorrida e contado o número de braçadas. Foram calculados o comprimento 
e a frequência de braçadas. Foi utilizada estatística descritiva, ANOVA para analisar as diferenças 
entre as faixas etárias e Correção de Pearson para estabelecer a relação do comprimento de 
braçada com a envergadura e distância. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unoeste 
(CAAE: 15736913.1.0000.5515).  O comprimento de braçadas variou de 0,96+/-0,18 m/braçada na 
faixa de 51-60 anos a 1,20+/-0,26 m/braçada na faixa de 15-18 anos, porém as diferenças não 
foram significativas. A frequência de braçada foi maior (0,73+/-0,11 braçadas/seg; p < 0,05) na 
faixa de 15-18 anos em comparação com as demais faixas. Foi observada correlação negativa 
entre a idade e o comprimento de braçadas (r=-0,987; p < 0,05) e correlação positiva entre o 
comprimento de braçadas e a distância percorrida (r=0,935; p < 0,05), porém não houve 
correlação entre a frequência de braçadas e a distância (r=0,755; p > 0,05).  Na natação, apesar de 
a envergadura proporcionar vantagem biomecânica, deve estar aliada à boa técnica do nado para 
a melhor eficiência das braçadas. Observamos que o comprimento de braçadas foi menor em 
função da idade, o que pode ser explicado, em princípio, por duas razões: os indivíduos com mais 
de 40 anos iniciaram tardiamente na natação, não dominam a perfeita técnica e têm aptidões 
como flexibilidade e força diminuídas.  Os resultados demonstraram que o comprimento de 
braçadas está diretamente relacionado ao desempenho de nadadores de academia.    Unoeste     
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ANÁLISE DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE ADULTOSFREQUENTADORES DE UMA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE NA CIDADE DE SANTO ANASTACIO-SP 

 
ALISSON JOSÉ DOS SANTOS MARTINS  

ALINE DUARTE FERREIRA CECCATO  
CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO FILHO  

ARIOVALDO DE SOUZA RIBEIRO  
 

A atividade física associada a uma dieta balanceada é fundamental para todas as idades, 
principalmente para os adultos e idosos. Vários estudos nacionais e internacionais mostram que a 
pratica de atividade física é uma grande forma de prevenir e/ou tratar doenças não transmissíveis 
como diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e respiratórias, certos tipos de cânceres além do 
combate a obesidade. Programas de orientação a nível nacional relacionado à prática de atividade 
física e seus benefícios são cada vez mais estimulados por meios de comunicação, porém ainda 
são escassos estudos realizados em certas regiões do Brasil.  Avaliar o nível de atividade física de 
adultos frequentadores de uma Unidade Básica de Saúde na cidade de Santo Anastácio-SP; 
verificar se o perfil socioeconômico interfere no nível de atividade física desses adultos.  projeto 
de pesquisa de caráter qualitativo e transversal, que será desenvolvido em uma UBS de Santo 
Anastácio entre os meses de setembro de 2014 e fevereiro de 2015. Serão avaliados 40 indivíduos 
de ambos os sexos com idade entre 25 e 45 anos. Para a classificação das classes socioeconômicas 
será aplicado o critério de classificação econômica do Brasil composto por questões fechadas que 
categorizam os indivíduos em oito classes (A1, A2, B1, C1, C2, D e E). Em seguida, os participantes 
serão entrevistados através do Questionário Internacional de Atividade Física IPAQ, validado no 
Brasil, que mensura o nível de atividade física em minutos por semana sendo que os resultados 
variam de Pouco Ativos < 150 minutos, Ativo=150 minutos e Muito ativo > 150 minutos. Para a 
análise estatística será utilizado o software estatístico SPSS (versão 13.0). As variáveis serão 
expressas em frequências e proporções. Tratando-se de uma amostra de distribuição normal, 
serão utilizados testes paramétricos, como "t" de Student, análise de variância (ANOVA) ou se 
necessário Tukey. Já se a distribuição for não normal serão utilizados os testes não paramétricos, 
como Mann-Whitney e Kruskal-Wallis ou se houver necessidade o Dunn. Será considerado 
estatisticamente significativo p < 0.05. O presente projeto de pesquisa foi submetido e aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Unoeste (protocolo número 31374014.5.0000.5515). 
Todos os participantes assinarão o termo de consentimento livre e esclarecido no início da 
entrevista.             
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AVALIAÇÃO DA AUTONOMIA FUNCIONAL DE IDOSAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA 
CIDADE DE ÁLVARES MACHADO-SP 

 
REJANE GALHARDO DIAS  

CAMILA MORETTI VASCAO  
ALINE DUARTE FERREIRA CECCATO  

DULCE MARIA ROSA CINTRA  
 

A prática regular de exercícios físicos na terceira idade tem revelado ser determinante no que diz 
respeito à manutenção da qualidade de vida e do bem estar. Entre as várias propostas de 
programas relacionados à promoção de saúde, as mais incentivadas são os programas 
relacionados a dança, exercícios de força e atividades recreativas. Na literatura foi descrito que 
mulheres acima de 50 anos que praticaram dança regularmente, cerca de três vezes por semana 
durante quatro meses, apresentaram melhora significativa na capacidade funcional. Sendo assim, 
ao quantificar as possíveis alterações fisiológicas dos participantes do estudo, será possível 
analisar os benefícios da dança na melhoria da autonomia funcional dos mesmos. Quantificar e 
analisar alterações fisiológicas e psicossociais de idosas, através de um programa de atividades de 
dança avaliando a autonomia funcional das idosas nas atividades de vida diária.  Trata-se de um 
estudo quantitativo, descritivo e longitudinal que será desenvolvido na cidade de Álvares 
Machado - SP entre os meses de maio a dezembro de 2014, com 20 idosas cadastradas na 
Estratégia de Saúde da Família do Jardim Panorama. Nesta metodologia será utilizado o 
questionário de anamnese previamente descrito na literatura além da bateria de cinco testes 
motores com variáveis da aptidão funcional: agilidade e equilíbrio dinâmico; coordenação; 
flexibilidade; força e endurance de membros superiores; resistência aeróbia geral e habilidade de 
andar. Analisaremos dados antropométricos e sinais vitais como o peso, altura, índice de massa 
corporal e a pressão arterial dos participantes. O esforço físico será classificado através da Escala 
de Borg e o monitoramento cardíaco associado ao esforço, pela adaptação da escala. Os testes 
serão aplicados antes e após o programa. As aulas serão divididas em 5 minutos de alongamentos, 
45 minutos de ritmos variados, 10 minutos para o desaquecimento; tendo pausas de 15 minutos 
para reidratação. Para a análise estatística será utilizado o software estatístico SPSS (versão 13.0), 
onde as variáveis serão expressas em frequências e proporções. Tratando-se de uma amostra de 
distribuição normal, utilizaremos testes paramétricos, como "t" de Student, análise de variância ou 
se necessário Tukey. Já se a distribuição for não normal utilizaremos os testes não paramétricos, 
como Mann-Whitney e Kruskal-Wallis ou se necessário o Dunn. Considerando estatisticamente 
significativo p < 0.05.             
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN 
 

ÉGLIN RIBEIRO DOS SANTOS  
WEBER GUTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA  

EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO  
MARCELO JOSE ALVES  

ALINE DUARTE FERREIRA CECCATO  
 

O desenvolvimento das habilidades motoras de crianças com Síndrome de Down segue a mesma 
sequência de desenvolvimento de crianças sem a Síndrome, passando pelo mesmo marco de 
desenvolvimento. Porém, geralmente há diferenças quanto ao ritmo de desenvolvimento da 
criança com Síndrome de Down. As alterações deste desenvolvimento motor caracterizam-se pelo 
déficit em diversas áreas, tais como: motricidade fina e global, equilíbrio, esquema corporal, 
organização espacial e temporal e lateralidade. Existem várias formas de avaliar o 
desenvolvimento motor de uma criança, no entanto nenhuma é perfeita, nem engloba todos os 
aspectos do desenvolvimento. Diante dessa problemática, Rosa Neto propõe a Escala de 
Desenvolvimento Motor (EDM) composta por uma bateria de testes para avaliar o 
desenvolvimento motor. Nesse sentido, os objetivos desse projeto de pesquisa serão avaliar a 
idade motora de crianças com Síndrome de Down e classificar o nível do desenvolvimento motor 
em relação à idade cronológica.  Participarão do estudo 10 crianças de ambos os gêneros, com 
idade cronológica entre 6 e 12 anos e com diagnóstico médico da doença. As crianças deverão 
frequentar a Associação Paulista de Amparo ao Excepcional (APAES) das cidades de Presidente 
Prudente-SP e Rancharia- SP. O projeto de pesquisa foi aprovado no comitê de ética e pesquisa da 
UNOESTE (28910514.0.0000.5515). As avaliações se iniciaram em julho e será finalizada até o final 
do mês de agosto de 2014. A coleta de identificação das crianças (idade e gênero), assim como os 
dados antropométricos (peso e altura) já se iniciaram. Para a avaliação do nível do 
desenvolvimento motor será utilizado como instrumento a Escala de Desenvolvimento Motor 
(EDM), que compreende em um conjunto de tarefas diversificadas de diferentes setores de 
desenvolvimento, permitindo definir a idade motora em que esta criança se encontra. Para a 
análise estatística será utilizado o software estatístico SPSS (versão 13.0). As variáveis serão 
expressas em frequências e proporções. Tratando-se de uma amostra de distribuição normal, 
serão utilizados testes paramétricos, como "t" de Student, análise de variância (ANOVA) ou se 
necessário Tukey. Já se a distribuição for não normal serão utilizados os testes não paramétricos, 
como Mann-Whitney e Kruskal-Wallis ou se houver necessidade o Dunn. Será considerado 
estatisticamente significativo p < 0.05.             
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE INDEPENDÊNCIA DE IDOSOS RESIDENTES EM UMA INSTITUIÇÃO DE 
LONGA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE PRESIDENTE BERNARDES - SP  

 
CLAUDEMIR BENTO SIMÃO  

MARCELO JOSE ALVES  
EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO  

ROBSON CHACON CASTOLDI  
ALINE DUARTE FERREIRA CECCATO  

 
Em um futuro bem próximo, o número de idosos aumentará consideravelmente, com isso, a 
preocupação em se ter instituições de longa permanência que garantam uma boa qualidade de 
vida aos idosos residentes cresce também, assim como o incentivo ao idoso viver com autonomia. 
Porém, muitas vezes, a institucionalização acelera e/ou acentua a velocidade das perdas 
funcionais dos idosos, forçando assim o declínio das funções físicas e cognitivas. A avaliação do 
grau de independência funcional dos idosos para orientar intervenções específicas é de suma 
importância, pois através da mesma podem ser traçadas diversas medidas preventivas com o 
intuito de combater os diversos fatores que desencadeiam a redução da capacidade funcional 
desses indivíduos Avaliar o grau de independência de idosos residentes em uma instituição de 
longa permanência na cidade de Presidente Bernardes-SP. Comparar quais são os aspectos 
relacionados ao nível de independência que idosos institucionalizados apresentam diferentes de 
idosos não institucionalizados. Fornecer subsídios a Instituição a cerca da importância de manter 
os idosos em constante atividade física e assim intervir adequadamente, aplicando tanto 
individualmente quanto em grupo, com vistas à melhoria da capacidade funcional principalmente 
no desempenho das atividades da vida diária.  Serão selecionados de forma aleatória 20 idosos de 
ambos os gêneros, com idade entre 70 e 80 anos, sendo 10 idosos moradores na referente 
instituição e 10 idosos não institucionalizados residentes em seus próprios lares, frequentadores 
de um programa de atividade física voltada a terceira idade na mesma cidade. Para avaliar o nível 
de independência dos participantes idosos, será utilizado como instrumento o questionário de 
Barthel que visa verificar o grau de assistência exigido, em dez atividades (alimentação, banho, 
higiene pessoal, vestir-se, controle da bexiga, do intestino, transferências cadeira e cama, 
deambulação e subir e descer escadas). As avaliações foram iniciadas em agosto de 2014. Para a 
análise estatística será utilizado o software estatístico SPSS (versão 13.0). As variáveis contínuas 
serão submetidas a análise da normalidade dos dados e caso sejam considerados normais, 
empregar-se-á o teste "t" independente para a comparação entre os grupos. Caso os dados sejam 
considerados não normais o seus referentes não paramétricos serão aplicados. Será considerado 
estatisticamente significativo p < 0.05. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP (protocolo: 
30754614.6.0000.5515-2081)            
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QUALIDADE URBANA AMBIENTAL E PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS: UM ESTUDO SOBRE O 
PARQUE DO POVO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP. 

 
FERNANDA BERGUERAND XAVIER  

ALBA REGINA AZEVEDO ARANA  
 

Um espaço urbano de qualidade é um fator decisivo para a melhor qualidade de vida de uma 
população. Estudos tem mostrado que a vida em ambientes naturais influencia positivamente a 
autopercepção de saúde das pessoas e estimula as pessoas à prática de atividades física. Em 
Presidente Prudente - SP, o Parque do Povo é um espaço verde urbano que se constitui o principal 
espaço público de lazer e esportes da cidade. Este trabalho tem como propósito avaliar a oferta e 
a utilização de áreas verdes propícias à prática de exercícios físicos na cidade e sua potencial 
influência na saúde individual e comunitária, contribuindo para: i) o avanço do conhecimento da 
oferta e utilização desses espaços e seu impacto na saúde urbana; ii) a caracterização do Parque 
do Povo como principal local para a prática de atividades físicas no município; iii) uma investigação 
mais ampla que busca desde o conhecimento do processo de formação e estruturação do parque 
até sua atual influência na saúde da população prudentina. Será levantado o perfil dos atuais 
frequentadores dos espaços verdes urbanos de Presidente Prudente e o raio de influência dessas 
áreas, para que, havendo a constatação de influência positiva no quadro de saúde dos 
frequentadores, essas informações possam servir de base para reflexões a respeito de qualidade 
ambiental urbana da cidade, bem como para a possibilidade de futuras melhorias e até 
implantação de novos espaços verdes. Como objetivo geral pretendemos verificar a relação entre 
a qualidade ambiental urbana e a prática de exercícios físicos em Presidente Prudente. Entre os 
objetivos específicos pretende-se discutir a relação entre parque urbano e prática de exercícios 
físicos, quem são os sujeitos que usufruem dessa relação no município, qual é o perfil e os anseios 
da população que frequenta o Parque do Povo para a prática de exercícios, bem como a 
importância e a forma de estruturação do Parque. A metodologia utilizada nesta pesquisa será 
baseada na investigação qualitativa, utilizando-se da pesquisa de levantamento bibliográfico, da 
pesquisa documental e da observação direta intensiva. Será realizado levantamento de dados 
através de pesquisa aplicada junto aos frequentadores do Parque do Povo em Presidente 
Prudente-SP, onde será aplicado questionário tipo semiaberto. O questionário será aplicado a 200 
frequentadores, em períodos alternados (manhã, tarde, noite), e até em dias alternados da 
semana. Os frequentadores precisam ser maiores de 18 anos e precisam estar praticando 
exercícios físicos no local. O questionário é seguido de 7 questões parcialmente fechadas sobre 
perfil do frequentador, frequencia que pratica exercicios e uma questão aberta e conclusiva?.A 
pesquisa visa analisar a relação entre o Parque do Povo e a promoção da saúde através do 
exercício, e se constatada a importância desse espaço, os resultados poderão ser utilizados como 
incentivo a melhorias no espaço do parque e implantação de novos espaços verdes 
urbanos.       CAPES     
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A CONTRIBUIÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR ESTADUAL EM CONTRAPOSIÇÃO À NÃO AULA 
 

BIANCA OLIVEIRA DA PAZ  
JOSÉ RICARDO SILVA  

 
       Devido as mudanças históricas ocorridas na Educação Física no Brasil, algumas práticas 
docentes caracterizam-se como não aula. De acordo com os autores aqui utilizados, a não aula é 
aquela onde o professor não intervém pedagogicamente. Atualmente, em processo de formação 
inicial em Educação Física, consideramos que neste tipo de aula, os conteúdos da cultura corporal 
de movimento e nosso desenvolvimento ficaram prejudicados. Deste modo, o objetivo deste 
artigo é refletir sobre as contribuições da Proposta Curricular do estado de São Paulo enquanto 
prática qualitativamente diferenciada daquela entendida como não aula. Os dados foram 
interpretados a apartir de estudo bibliográfico e análise documental.Apesar das críticas, pensamos 
que a proposta curricular adotada é uma evolução em relação à prática de não aula, haja visto que 
esta traz novos temas e novas possibilidades de ação para os professores para além da prática 
restrita de alguns esportes.  
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A DANÇA NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: DE BANALIZADA À CONTEÚDO CURRICULAR 
IMPRESCINDÍVEL 

 
ANDRESSA FERNANDA DOS SANTOS  

JOSÉ RICARDO SILVA  
 

       Este artigo apresenta um estudo bibliográfico sobre a dança ao longo da história da 
humanidade e como esta forma de arte tem sido aproveitada e explorada em nosso sistema de 
ensino atualmente. A dança ainda apresenta resquícios históricos que refletem negativamente em 
âmbito escolar1,2. Neste sentido, o objetivo deste estudo é apresentar os benefícios da dança 
quando empregadas pedagogicamente na escola. Apesar de ainda ser marginalizada nos meios 
escolares, a dança pode atuar significativamente no Ensino Fundamental por trabalhar de forma 
integrada aspectos físicos e psicológicos extremamente importantes para essa faixa etária e a 
disseminação dos mais variados tipos de cultura diferentes.  
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL (0 A 3 ANOS): UM ESTADO DA ARTE A PARTIR DE 
PUBLICAÇÕES DA ANPED 

 
JOSÉ RICARDO SILVA  

 
       Em algumas instituições de educação infantil o que está em conflito é, por um lado, a visão 
assistencialista e, por outro, a visão voltada para a capacidade de aprendizagem de cunho escolar. 
Dentro desta complexidade a Educação Física, aqui entendida como cultural do movimento é 
deixada de lado. Sendo assim, a presente pesquisa teve como objetivo conhecer a produção 
científica veiculada por um evento nacional acerca da Educação Física nos anos iniciais da 
educação infantil. Para tanto utilizamos como metodologia de pesquisa aquela denominada de 
estado da arte ou estado do conhecimento. Optamos como base a ser pesquisada a Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação ANPED. Contudo, notamos que há escassez 
de pesquisas sobre tema aqui abordado, pois não possui reflexo na base de dados pesquisado. 
Concluímos que se fazem necessárias pesquisas sobre o tema para que as propostas pedagógicas 
avancem as de cunho assistencialista e escolarizantes.  

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
672 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE  

   

 
 

A NECESSIDADE SOCIAL DA NUTRIÇÃO ENQUANTO TEMA DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. 
 

GUILHERME FURUYA KUHN GRIGOLLETTE  
LILIAN CHRISTINA CRUZ SANCHEZ  

JOSÉ RICARDO SILVA  
 

       O objetivo deste texto é discutir sobre o papel do professor de educação física frente a saúde 
alimentar em âmbito escolar. Para tanto, utiliza-se como metodologia a pesquisa bibliográfica. 
Tomando como suporte teórico autores da abordagem saúde renovada, entendemos que a 
alimentação ou a falta dela decorre de diversos fatores, os quais destacamos: influência da mídia, 
consumo de alimentos industrializados e fast food, falta de conscientização e, por outro lado, a 
desnutrição decorrente do alto preço de alimentos considerados saudáveis. Esta diversidade de 
fenômenos desencadeiam diversos males à saúde. Por isso, apesar de sua atuação limitada, 
entendemos que a Educação Física escolar pode, a partir da abordagem da saúde renovada, 
desempenhar papel conscientizador das crianças acerca de hábitos alimentares saudáveis. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DE HÁBITOS DE VIDA DOS UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES E 
EGRESSANTES DE UMA UNIVERSIDADE PARTICULAR  

 
ELISANGELA MARTINS SILVA  

MARCELO JOSE ALVES  
ROBSON CHACON CASTOLDI  

ALINE DUARTE FERREIRA CECCATO  
RÔMULO ARAÚJO FERNANDES  

EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO  
 

       ANÁLISE COMPARATIVA DE HÁBITOS DE VIDA DOS UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES E 
EGRESSANTES DE UMA UNIVERSIDADE PARTICULAR Estudo de caráter transversal com 
características retrospectivas. Objetivo: Verificar o nível de atividade física, estado nutricional, 
consumo de álcool e tabaco, tempo e qualidade de sono dos universitários ingressantes e 
egressantes de uma universidade particular de Presidente Prudente/SP. Metodologia: Foram 
selecionados aleatoriamente 303 alunos de todos os cursos, sendo 172 alunos dos primeiros 
termos e 131 alunos dos últimos termos respectivamente. Foi realizada entrevista face a face com 
questionário sobre a prática habitual de atividade física atual e pregressa relatando o tracking da 
atividade física (infância e adolescência), comportamento sedentário e hábitos alimentares 
durante comportamento sedentário; Qualidade de sono e fatores de confusão como peso, 
estatura com IMC calculado a partir destes dados. Resultados: Observou-se que a prevalência de 
comportamento sedentário foi alta a que corresponde a 50,8% e que 55,4% dos universitários 
possuem sono alterado. Conclusão: Não diferença estatística entre os alunos ingressantes e 
egressantes.  
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ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL E PREVALÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS 
EM ADULTOS DE DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS 

 
RODRIGO EVANGELISTA  

ROBSON CHACON CASTOLDI  
ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES  
JOÃO HENRIQUE LYRIO MACHADO  
GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI  

GIOVANA RAMPAZZO TEIXEIRA  
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO  

JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO  
OLGA CRISTINA DE MELLO MALHEIRO  

 
       Percebe-se atualmente que fatores associados ao excesso de peso e obesidade são os maiores 
problemas de saúde pública em todo o mundo. Além disso, com o avançar da idade, existe uma 
tendência à propensão de doenças. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi analisar 
envelhecimento associado obesidade ou sobrepeso e ocorrência de doenças crônico-
degenerativas em indivíduos de diferentes faixas etárias. A amostra foi composta por 77 
indivíduos, sendo 40 homens 37 mulheres, com média de idade de 30 anos (±9,36), residentes em 
Presidente Prudente - SP. Foi mensurado o Índice de Massa Corporal (IMC), Percentual de Gordura 
Corporal (%GC) e Obesidade Abdominal (OAB). Além disso, foram investigados os casos de 
Doenças Crônico-Degenerativas (DCD). Foi observado que indivíduos com idade até 30 anos 
possuem menor prevalência de sobrepeso, obesidade e doenças crônico-degenerativas. Dessa 
forma, é possível concluir que a ocorrência de excesso de peso e obesidade, bem como o 
surgimento de complicações patológicas, ocorre com maior frequência em indivíduos com idade 
mais avançada.  
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COMPARAÇÃO DAS CAPACIDADES FUNCIONAIS DE MULHERES IDOSAS PRATICANTES DE 
EXERCÍCIOS FÍSICOS DURANTE OITO SEMANAS 

 
NELSON HILÁRIO CARNEIRO  

 
       Estudos têm demonstrado que a prática regular de exercícios físicos pode auxiliar na 
manutenção destas capacidades. O objetivo deste estudo foi comparar as capacidades funcionais 
de idosas praticantes de exercícios físicos generalizados após 8 semanas de treinamento. Para 
tanto 14 idosas (68,0?4,2 anos) participaram do estudo. O grupo foi submetido ao programa de 
treinamento, 60 min/dia, 3 vezes/semana, durante 8 semanas. Para avaliação das capacidades 
funcionais foi aplicada a bateria de testes da AAHPERD, composta por testes de agilidade e 
equilíbrio dinâmico, flexibilidade, coordenação motora, resistência de força e resistência aeróbia 
geral. O numero do Comitê de Ética em Pesquisa pela Universidade do Oeste Paulista foi 
003/2008. A significância das diferenças entre pré e pós o treinamento foi determinada por meio 
do Teste t de Student (p < 0,05). Concluímos que em 8 semanas de treinamento generalizado, três 
vezes semanais, os resultados são mais expressáveis na coordenação, flexibilidade e na resistência 
aeróbia geral resultados contrários ao da agilidade e resistência de força que não obtiveram 
resultados significativos.   organizações Athia  
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EFEITO DO EXERCÍCIO DE FORÇA NA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE RATOS OBESOS 
 

JOÃO HENRIQUE LYRIO MACHADO  
RAFAEL JUNGES MOREIRA  

ALAN JOSÉ BARBOSA MAGALHÃES  
ROBSON CHACON CASTOLDI  

GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI  
TATIANA EMY KOIKE  

THIAGO ALVES GARCIA  
EVERTON ALEX CARVALHO ZANUTO  

JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO  
REGINA CELI TRINDADE CAMARGO  

PATRICIA MONTEIRO SERAPHIM  
 

       O presente estudo buscou analisar o efeito do exercício de força na composição corporal de 
ratos acometidos por obesidade, induzida por dieta hipercalórica. Foram utilizados 12 ratos, 
divididos em dois grupos: Controle Treinamento (CT, n=6) e Obeso Treinamento (OT, n=6). Os 
animais do grupo CT apresentaram valor reduzido do índice de Lee e IMC, além de menor 
quantidade de tecido adiposo epididimal em relação ao OT. Portanto conclui-se que esta forma de 
exercício pode auxiliar no combate a obesidade, entretanto, salienta-se que além do exercício, a 
dieta exerce papel fundamental na redução de peso corporal, sendo a associação de exercício e 
dieta adequada, a forma mais eficaz na redução do peso corporal.  
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GÊNERO E EDUCAÇÃO FISICA ESCOLAR: TENSÕES E IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS 
 

KELLI DA SILVA  
NATHALIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA  

JOSÉ RICARDO SILVA  
LARISSA APARECIDA TRINDADE DOS SANTOS  

 
       As aulas de Educação física são por vez marcadas por discriminação e preconceito quanto ao 
gênero. Praticas docentes identificadas como não-aulas reforçam a divisão entre meninos e 
meninas. Sendo assim oobjetivo dessa pesquisa é abordar as problemáticas da Educação Física 
escolar em relação ao gênero. Utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica. Os 
resultados obtidos foram que o papel do educador é desenvolver brincadeiras diversas que 
abrangem todos os alunos, exercitar aulas mistas que faça os alunos despertarem entusiasmo nas 
atividades desenvolvidas e trabalhar a ideia de homogeneização nas aulas para assim contribuir 
com o desenvolvimento social dos alunos e excluindo as práticas do desrespeito e o da exclusão.  
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O JOGO COMO UM RECURSO PEDAGÓGICO PARA INICIAÇÃO ESPORTIVA NO ENSINO 
FUNDAMENTAL II 

 
ANDERSON APARECIDO DA SILVA  

JOSÉ RICARDO SILVA  
 

       As aulas de educação física em âmbito escolar têm sido marcadas, historicamente, por práticas 
esportivistas excludentes. De modo geral, o esporte quando empregado nas escolas apresenta 
características de treinamento, alto rendimento. Com estas características exclui as crianças 
menos habilidosas e cria desinteresses por esta prática cultural. Por isso, o objetivo deste textoé 
apresentar o jogo como recurso pedagógico para o ensino dos esportes nas séries iniciais do 
ensino fundamental.Para realização desta pesquisa usamos o método de pesquisa bibliográfica.De 
acordo com os autores aqui estudados o jogo, por possuir caráter lúdico,envolve a criança para a 
prática da atividade, sem fazer com que perca o interesse por conta da cobrança de desempenho 
físico e movimentos padronizados. Acreditamos que o professor ao utilizar os jogos para esta 
finalidade, os alunos terão contato com elementos dos esportes tais como, fundamentos, regras, 
táticas, etc. de forma mais atrativa e menos excludente.  
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PRÁTICAS INOVADORAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA E A INCLUSÃO DO ALUNO TRABALHADOR 
 

WELLINGTON CORREIA FIGUEIREDO  
CELSO RICARDO MARQUES  

JOSÉ RICARDO SILVA  
 

       Historicamente, a educação física escolar foi, por vezes, marcada por professores 
denominados rola bola cujas práticas relacionam-se à falta de planejamento e intervenção 
pedagógica levando a perda de interesse dos alunos em participar das aulas, sobretudo, os alunos 
trabalhadores. Por isso, o presente artigo tem como objetivo discorrer sobre nossas aulas 
educação física na Educação Básica e algumas experiênciasatuais e inovadoras que tornaram as 
aulas prazerosas einclusivas levando os alunos a um relaxamento psicológico e muscular em 
relação às atividades diárias. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Concluímos que a 
educação física ainda está em processo de evolução.Segundo os autores citados as aulas não 
podem abordar somente os esportes, precisam ser planejadas e inovadoras para que haja 
interesse e a participação de todos os alunos inclusive, o aluno que trabalha. 
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PREVALÊNCIA DA DOR EM TRABALHADORES DA DIRETORIA DE SERVIÇOS DA FCT-UNESP 
 

AMADEU CAVICHIOLLI PRADO  
GIOVANA RAMPAZZO TEIXEIRA  

RAUL ANTONIO FRAGOSO NETO  
ROBSON CHACON CASTOLDI  

GUILHERME AKIO TAMURA OZAKI  
THIAGO ALVES GARCIA  

TATIANA EMY KOIKE  
JOSÉ CARLOS SILVA CAMARGO FILHO  
OLGA CRISTINA DE MELLO MALHEIRO  

 
A FCT-UNESP, Campus de Presidente Prudente, conta com 92 funcionários produtivos no labor e 
pertencentes à Diretoria de Serviços, onde o objetivo deste estudo foi analisar a quantidade e a 
intensidade da dor nos funcionários. Participaram da pesquisa 41 funcionários com média de 
idade de 47,51 ± 7,90 anos. O instrumento para coleta de dados foi um questionário de topografia 
e intensidade da dor. O teste descritivo foi empregado na análise estatística dos dados. Os 
resultados indicaram em 71% da amostra 78 pontos de dores em 11 regiões corporais, com 
valores médios iguais ou acima do proposto pela escala de intensidade da dor. Conclui-se que os 
índices de dores elevados apontam para os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 
(DORT). No entanto, a proposta de um programa de Ginástica Laboral (GL) é um recurso na 
prevenção e pode promover melhor condição de trabalho e qualidade de vida para esta 
população.  
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       O objetivo deste trabalho é apresentar uma reflexão sobre a abordagem crítico superadora na 
prática da educação física escolar. O tema surge em decorrência de estudos realizados durante a 
nossa formação inicial. A metodologia empregada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica. 
Diferentemente de outras abordagens, a crítico-superadora implica em um processo que acentua 
a dinâmica na sala de aula com a intenção de favorecer a apreensão do aluno de sua realidade de 
modo crítico em vista de transforma-la. Sendo assim, as discussões realizadas nos levam a concluir 
que esta abordagem está fundamentada não apenas em aspectos teóricos, mas no contexto social 
e histórico no qual o aluno está inserido. Vemos a abordagem critico-superadora como 
significativa no processo educacional por proporcionar elementos que contribuem na leitura e 
transformação da realidade. 

 


