
Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 418

ARTIGOS COMPLETOS .................................................................................................419 

RESUMOS SIMPLES ......................................................................................................426 

RESUMOS DE PROJETOS ............................................................................................449 

RELATOS DE EXPERIÊNCIAS.......................................................................................457 

 
 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 419

ARTIGOS COMPLETOS 

 
PERFIL CINEANTROPOMÉTRICO EM CRIANÇAS DO PROGRAMA SESI/SP ATLETA 
DO FUTURO DE PRESIDENTE PRUDENTE.................................................................420 
 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 420

PERFIL CINEANTROPOMÉTRICO EM CRIANÇAS DO PROGRAMA SESI/SP ATLETA 
DO FUTURO DE PRESIDENTE PRUDENTE 
 
Carlos Augusto de Carvalho Filho* 1, 3, 4, Ariovaldo de Souza Ribeiro1,2,3, Leandro Alves da 
Cunha1, 2, 3, Weber Gutemberg Alves de Oliveira1, Fernando Marques de Marcos1 

 
1Docente da Faculdade de Ciências da Saúde - Curso de Educação Física – Universidade do Oeste 
Paulista – UNOESTE. 2Grupo de Estudos em Fisiologia do Exercício (GEFE) do Curso de Educação Física 
– Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE. 3Grupo de Estudos - Práticas Pedagógicas em Educação 
Física Escolar (PPEFE) do Curso de Educação Física – Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE. 
4Professor do Programa SESI-SP Atleta do Futuro, Presidente Prudente. E-MAIL: *carlos@unoeste.br  

 
 

Resumo 
Os objetivos do presente estudo foram traçar o perfil Cineantropométrico e da composição 
corporal em alunos (crianças), com idade entre 11 e 12 anos de idade, participantes do 
Programa SESI/SP Atleta do Futuro (PAF). O PAF é um programa sócioeducativo de 
cunho esportivo para atendimento de crianças e jovens com idades entre 6 e 17 anos. O 
objetivo é quantificar e qualificar o organismo em crescimento e desenvolvimento quanto 
às qualidades morfológicas e as capacidades funcionais e motoras. Para tanto, foram 
avaliados 106 crianças, com idades entre 11 anos (n=25 femininos e n=28 masculinos) e 
12 anos (n=23 femininos e n=30 masculinos), em um único dia, após um período de 
familiarização. As crianças foram submetidas à aplicação da bateria de avaliação do 
PROESP-BR, constituída pelas seguintes medidas e testes e na referida seqüência; 1. 
Medida de massa corporal; 2. Medida de estatura; 3. Medida de envergadura; 4. Teste 
“sentar-e-alcançar”; 5. Teste de exercício abdominal; 6. Teste do salto em distância; 7. 
Teste do arremesso de medicineball; 8. Teste do quadrado; 9. Teste da corrida de 20 
metros; 10. Teste dos 9 minutos. Todas as crianças avaliadas pertencem ao PAF do SESI 
de Presidente Prudente-SP. Podemos inferir que os resultados encontrados demonstram 
que as crianças estão dentro do normal em relação à estatura e a massa corporal. Para 
os testes cineantropométricos as crianças demonstraram serem melhores no teste de 9 
minutos de corrida, conseqüentemente apresentando bons índices de condicionamento 
cardiorrespiratório e/ou dos componentes aeróbios. Já para os testes anaeróbios como o 
teste de velocidade em deslocamento de 20m e a corrida de agilidade, as crianças 
avaliadas apresentaram índices razoáveis para suas idades. Demonstraram também, 
serem mais fortes no teste de abdominal e no arremesso de medicineball se comparados 
ao teste de salto horizontal. Para o teste de flexibilidade as crianças demonstraram 
índices normais para suas idades. 
Palavras-chave: 1. Cineantropometria, 2. Crianças, 3. Projeto SESI/SP Atleta do Futuro 
(PAF) 

 

 

Introdução 

A palavra Cineantropometria é de origem Grega, sendo que KINES significa 

“Movimento”; ANTHROPO significa “Homem”, e por fim, METRY “Medida”, traduzindo 

podemos entender como “Medidas do homem em movimentos”, servindo-se para 

determinação objetiva dos aspectos referentes ao desenvolvimento do corpo humano e 

das relações existentes entre os componentes físico-motor e a performance (PETROSK, 

2007). Segundo Beuenen e Borms (1990) a ciência Cineantropométrica implica em 
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mensurar e avaliar diversos aspectos do homem em movimento, do nascer ao morrer, 

bem como, as características físicas do ser humano. Tem ainda o propósito de estudar 

variações inter-humanas, considerando características e qualidades dos indivíduos e/ou 

de um grupo, bem como, proporciona comparações entre os grupos e intragrupos (Grifo 

nosso).  

 

O Sistema SESI 

O Serviço Social da Indústria é uma entidade de direito privado, nos termos da lei 

civil, estruturada em base federativa para prestar assistência social aos trabalhadores 

industriais e de atividades assemelhadas em todo o país. O SESI exerce papel 

fundamental no desenvolvimento social brasileiro, colaborando efetivamente com a 

melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria, seus familiares e comunidade 

em geral por meio de seus serviços nos campos da educação, saúde, lazer e esporte, 

cultura, alimentação e outros. (SESI, 2006a).  

 

O Programa Atleta do Futuro 

O Programa Atleta do Futuro (PAF) do SESI foi criado em 1991 a partir de um 

plano elaborado conjuntamente com a Universidade de Campinas (UNICAMP). Em 2002 

sua metodologia de ensino foi remodelada em parceria com a Universidade Estadual 

Paulista (UNESP – Campus de Rio Claro). Atualmente é desenvolvido em 44 municípios 

paulistas atendendo em média mensal de 48.000 alunos na faixa etária entre 6 a 17 anos. 

A única exigência para ingressar no programa é a comprovação de matrícula escolar.  

O PAF viabiliza vagas para filhos de funcionários das indústrias e para a 

comunidade em geral, o programa conta com o sistema de convênios com prefeituras 

municipais, associações, empresas beneficiárias e clubes, que geralmente disponibilizam 

professores para trabalhar no programa.  

O Objetivo como descrito nas diretrizes do Programa SESI/SP Atleta do Futuro  é 

que se tenha alunos para a formação da cidadania e futuramente adultos ativos. Dessa 

forma, o programa também desenvolve durante o ano uma programação paralela com 

ênfase nos temas transversais e participação das famílias. Assim, por intermédio do 

esporte, o PAF procura oferecer a oportunidade de inclusão de crianças e jovens em 

nossa sociedade. (SESI, 2006b). 
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Objetivos 

Os objetivos do presente estudo foram traçar o perfil Cineantropométrico e da 

composição corporal em alunos (crianças), com idade entre 11 e 12 anos de idade, 

participantes do Programa SESI/SP Atleta do Futuro (PAF) de Presidente Prudente-SP e 

referenciar estes dados para classificação orgânica e funcional, quanto à saúde e o 

desempenho motor dos freqüentadores do referido programa. 

 

Metodologia 

A bateria de avaliação utilizada neste trabalho foi à bateria de testes do Projeto 

Esporte Brasil (PROESP-BR), projetos lançado pelo Ministério dos Esportes em 2003 

visando traçar nacionalmente as características da população infantil e juvenil do país 

através de avaliações não invasivas utilizadas no âmbito científico da Educação física.  

O Proesp-BR objetiva quantificar e qualificar o organismo em crescimento e 

desenvolvimento da população escolar quanto às qualidades morfológicas e a 

composição corporal, bem como, as capacidades funcionais orgânicas e motoras, após a 

obtenção dos dados, estes são relacionados com a saúde, com o desempenho motor e 

com indícios de detecção de talentos esportivos.  

A consonância entre o PAF e o Proesp-BR pode ser percebida na compatibilidade 

de seus objetivos e na perspectiva de subsidiar possíveis intervenções políticas para a 

área da educação física e esportes em nosso país, que desenvolverá futuramente dois 

grande eventos desportivos em âmbito mundial a Copa de Futebol em 2014  e as 

Olimpíadas em 2016.  

Foram avaliadas 106 crianças, com idades entre 11 anos (n=25 femininos e n=28 

masculinos) e 12 anos (n=23 femininos e n=30 masculinos), em um único dia, após um 

período de familiarização. As crianças foram submetidas à aplicação da bateria de 

avaliação do PROESP-BR, constituída pelas seguintes medidas e testes e na referida 

seqüência; 1. Medida de massa corporal; 2. Medida de estatura; 3. Medida de 

envergadura; 4. Teste “sentar-e-alcançar”; 5. Teste de exercício abdominal; 6. Teste do 

salto em distância; 7. Teste do arremesso de medicineball; 8. Teste do quadrado; 9. Teste 

da corrida de 20 metros; 10. Teste dos 9 minutos. Todas as crianças avaliadas pertencem 

ao PAF do SESI de Presidente Prudente-SP. 

 

Resultados e Discussão 

Todos os dados do referido trabalho foram relacionados segundo o “Manual de 

Aplicação de Medidas e Testes, Normas e Critérios de Avaliação de Conde e Monteiro 
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(2006)”. Este Manual apresenta um escore onde os avaliados são classificados como 

muito fraco, fraco, razoável, bom, muito bom e excelente.    

Para dados antropométricos (TABELA 1a.) todos os grupos encontra-se com o IMC 

dentro da faixa de normalidade. 

 

Tabela 1a. Distribuição da amostra estratificada pela idade e por sexo com representação 

do n, da média e do desvio padrão para as medidas de estatura, da massa corporal, 

índice de massa corporal (IMC) e envergadura, em alunos participantes do PAF do SESI 

de Presidente Prudente-SP. 

   Estatura 

Massa 

Corporal IMC Envergadura

Idade Sexo N (m) (Peso Kg) (Kg/m2) (cm) 

11 F 25 1,45 ± 0,11 41,76 ± 4,99 19,02± 1,90 1,47 ± 0,11 

11 M 28 1,46 ± 0,09 39,87 ± 4,41 18,18 ± 1,44 1,48 ± 0,05 

12 F 26 1,53 ± 0,08 43,77 ± 4,43 19,46 ± 1,32 1,54 ± 0,04 

12 M 30 1,54 ± 0,09 44,88 ± 5,58 18,85 ± 2,24 1,55 ± 0,06 

 

Tabela 1b. Distribuição da amostra estratificada pela idade e por sexo com representação 

do n, da média e do desvio padrão para o teste de corrida de 9 minutos, teste abdominal 

em 1 minuto e teste de flexibilidade linear em alunos participantes do PAF do SESI de 

Presidente Prudente-SP.(continuação) 

Idade Sexo n 

Corrida de        

9 minutos 

(m) 

Abdominal 

(Repetições 

em1’) 

Flexibilidade Linear

(Sentar-e-alcançar)

(m) 

11 F 25 1469,25 ± 195,73 32,44 ± 4,84 27,06 ± 5,23 

11 M 28 1547,31 ± 200,77 29,98 ± 7,19 24,65 ± 4,75 

12 F 26 1419,23 ± 189,48 32,16 ± 7,79 25,13 ± 6,51 

12 M 30 1692,94 ± 218,52 33,88 ± 9,73 27,09 ± 2,12 

 

Para dados cineantropométricos (TABELA 1b.) o grupo com 11 e 12 anos 

masculino apresentou-se com índice bom já as meninas apresentaram-se o índice muito 

bom para a corrida de 9 minutos. Para o teste de abdominal em 1’, o grupo de 11 anos 

feminino apresentou-se com índice muito bom e os demais grupos com índice bom. Para 

o teste de flexibilidade o grupo de 12 anos masculino o apresentou-se com índice bom, e 

os demais grupos com índice razoável.  
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Para dados cineantropométricos (TABELA 1c.) todos os grupos apresentaram 

índices razoáveis para o teste de agilidade. Para o teste de salto horizontal, todos os 

grupos apresentaram índices razoáveis. Para o teste de arremesso de medicineball o 

grupo de 11 anos feminino apresentou índice bom, já os demais grupos apresentaram 

índice muito bom. Por fim, para o teste de velocidade de 20m, todos os grupos 

apresentaram índice fraco.  

 

Tabela 1c. Distribuição da amostra estratificada pela idade e por sexo com representação 

do n, da média e do desvio padrão para o teste do quadrado, teste de salto horizontal, 

teste de arremesso de medicineball e teste de corrida em velocidade de 20 em alunos 

participantes do PAF do SESI de Presidente Prudente-SP. (continuação) 

Idade Sexo N 

Agilidade 

Quadrado 

(s) 

Salto 

Horizontal 

(cm) 

 Arremesso 

Medicineball  

(cm) 

Velocidade 

20 metros 

(s) 

11 F 25 7,23 ± 0,36 127,95 ± 11,69 258,12 ± 41,53 4,28 ± 0,53 

11 M 28 6.91 ± 0,58 147,92 ± 18,02 319,63 ± 29,14 4,02 ± 0,25 

12 F 26 7.09 ± 0,53 132,14 ± 15,27 309,81 ± 46,40 4,17 ± 0,37 

12 M 30 6.55 ± 0,49 156,14 ± 16,20 385,310 ± 42,64 3.88 ± 0,29 

  

Conclusão 

Podemos inferir que os resultados encontrados demonstram que as crianças estão 

dentro do normal em relação à estatura e a massa corporal. Para os testes 

cineantropométricos as crianças demonstraram serem melhores no teste de 9 minutos de 

corrida, conseqüentemente apresentando bons índices de condicionamento 

cardiorrespiratório e/ou dos componentes aeróbios. Já para os testes anaeróbios como o 

teste de velocidade em deslocamento de 20m e a corrida de agilidade, as crianças 

avaliadas apresentaram índices razoáveis para suas idades. Demonstraram também, 

serem mais fortes no teste de abdominal e no arremesso de medicineball se comparados 

ao teste de salto horizontal. Para o teste de flexibilidade as crianças demonstraram 

índices normais para suas idades. 

A realização desta pesquisa contempla o PAF alicerçando o planejamento do 

programa classificando o organismo das crianças freqüentadores a fim de detectar déficit 

de crescimento, sobrepeso e/ou obesidade infantil para que os responsáveis legais sejam 

alertados e informados sobre as cabíveis intervenções minimizadoras destas nuances, 
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bem como, orientar os responsáveis pelas atividades desportivas e recreativas para as 

potencialidade e fragilidades na aptidão física destas crianças.     
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A ENDURANCE MUSCULAR NÃO É UM FATOR CLÍNICO PARA O DESEMPENHO NA CAMINHADA 

EM MULHERES IDOSAS 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: Sabe-se que o declínio na capacidade estrutural e funcional do músculo está
relacionado com o envelhecimento. Os mecanismos periféricos consistem em importantes fatores limitantes no
desempenho das atividades de vida diária em indivíduos idosos, bem como em indivíduos com doenças crônicas
transmissíveis ou não transmissíveis. No entanto, existem poucos dados sobre o impacto da endurance 
muscular no desempenho da caminhada. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi correlacionar o desempenho
na caminhada com a endurance muscular em mulheres idosas. MATERIAL E MÉTODOS: O desempenho na
caminhada de 66 idosas foi avaliado pelo teste de caminhada de 6 minutos. As voluntárias tiveram que realizar
contínuas contrações concêntricas de extensores de joelho até a exaustão com uma carga constante (25% do
peso corporal) para determinar a endurance muscular, que foi usada para distribuir as voluntárias em três grupos 
(grupo abaixo da média [P0-P33], na média [P33-P66] e acima da média [P66-P100]). RESULTADOS: Foi
encontrada diferença significativa entre os grupos de endurance muscular (abaixo: 5,8 ± 0,3 reps; média: 12,8 ±
0,5 reps; acima: 30,3 ± 2,7 reps), mas não houve diferença significativa para o desempenho na caminhada. O
desempenho na caminhada não pode ser representado pela idade, peso corporal ou endurance muscular
(exceto para o grupo médio r²=0,20, p=0,040) independente do grupo. DISCUSSÃO: Esta é a primeira 
investigação que correlaciona o desempenho da caminhada com a endurance muscular em mulheres idosas. O
achado mais importante deste estudo é que a endurance muscular não é um parâmetro clínico relevante para
prever o desempenho da caminhada em mulheres idosas. CONCLUSÃO: A endurance muscular dos membros
inferiores não parece ser um fator clínico importante para prever o desempenho da caminhada de mulheres
idosas.  
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A PSE PODE SER USADA PARA PREDIZER A INTENSIDADE DE EXERCÍCIO COM PESOS EM 

PESSOAS IDOSAS 
  OISHI, LETÍCIA DE MATTOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

RIBEIRO, NAYAN XAVIER (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ANZOLIN, CAROLINE CRISTINA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

GOMES, MARIANA JANINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
RASO, VAGNER (Professor - UNOESTE)

O processo de envelhecimento vem acompanhado por alterações neuromusculares, as quais influenciam a 
capacidade de produzir força. Tais alterações geram impacto até mesmo nas tarefas mais simples da vida diária.
Atualmente os exercícios com pesos têm sido empregados para melhorar a capacidade funcional. No entanto, os
critérios utilizados para prescrever a sobrecarga do exercício nem sempre são adequados. Este estudo teve
como objetivo determinar a percepção subjetiva de esforço (PSE) ao exercício máximo, realizado em diferentes
intensidades submáximas, bem como identificar a habilidade da PSE em predizer a sobrecarga dos exercícios
com pesos em mulheres idosas. A amostra foi constituída por 16 mulheres na faixa etária de 59 a 84 anos de
idade (65,9 ± 7,1 anos). As voluntárias realizaram o teste de uma repetição máxima (1RM) e, nas quatro 
semanas subsequentes, o teste de repetições máximas (RM) até a fadiga voluntária em quatro diferentes
intensidades (50%, 60%, 70% e 80% 1RM). A PSE foi indicada imediatamente após cada RM (i.e., 50%, 60%,
70% e 80% 1RM). Foram observadas diferenças significativas entre a sobrecarga e a %1RM (p <0,01). A PSE
permaneceu constante independente da intensidade. No entanto, a freqüência de pontuação abaixo de 10,
diminuiu com o aumento da carga (5 x 1 [60% 1RM x 80% 1RM, respectivamente]). Este estudo fornece 
evidências de que a resposta da PSE em exerrcícios máximos e submáximos são diferentes. Além disso, a
Escala Modificada de Borg mostrou ser um importante instrumento não só para monitorar exercícios resistidos,
mas também para prescrever cargas de treinamento. Os resultados deste estudo permitem concluir que
mulheres idosas relatam resposta perceptiva similar ao exercício máximo realizado até a fadiga voluntária
independente da intensidade submáxima.  
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ANÁLISE GLICÊMICA EM ANIMAIS SUBMETIDOS A UM PROTOCLO DE EXERCÍCIO INCREMENTAL 

 
  CASTOLDI, ROBSON CHACON (Aluno de programa de Pós-Graduação - )

COSTALONGA, REGIANE ROCHA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

MAGALHÃES, ALAN JOSÉ BARBOSA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

CÂNDIDO, MURILO APARECIDO DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

KODAMA, FÁBIO YOSHIKAZU (Demais participantes - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

OZAKI, GUILHERME AKIO TAMURA (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

SANTOS, CAROLINA CABRAL (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO - UNESP)

HORIE, GUILHERME MASSAMI (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

MACHADO, JOÃO HENRIQUE LYRIO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

GARÇON, ANDRÉ AUGUSTO BALDACIN (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

CAMARGO, REGINA CELI TRINDADE (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP)

CAMARGO FILHO, JOSÉ CARLOS (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA
FILHO - UNESP)

O exercício físico induz o tecido muscular a alterações metabólicas e estruturais. O objetivo do presente estudo
foi observar as respostas glicêmicas de ratos submetidos a um protocolo de exercício físico incremental. Foram
utilizados 13 animais da raça Wistar. Os animais foram induzidos à exaustão por meio de dois estímulos, sendo
o primeiro até a exaustão e o segundo por 30 segundos. A carga foi equivalente a 13% do peso corporal. Após
nove minutos de intervalo passivo, os animais foram submetidos a um protocolo de exercício incremental, sendo 
as cargas equivalentes a 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 e 7,0% do peso corporal. A análise glicêmica foi realizada no
repouso, oitavo minuto de intervalo passivo; e nos períodos de exercícios equivales a 4,0; 4,5; 5,0; 5,5% do peso 
corporal e ao final do exercício ou tempo limite de exercício (Tlim). Foi observado que a concentração de glicose
sanguínea diminuiu durante o exercício incremental (126,9 para 85,6 mg/dl). Observa-se que a liberação de 
glicose sanguínea não foi suficiente para manter as concentrações de repouso. Tal fato pode ser justificado pelo
aumento da intensidade de esforço no decorrer do exercício. Conclui-se que, a concentração glicêmica diminuiu 
ao final do protocolo de exercício incremental.  
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ANTROPOMETRIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
  RIBAS, PAULO HENRIQUE BOTTER (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

Uma avaliação cineantropométrica pode inferir sobre fatores relacionados à saúde dos indivíduos, bem como,
sobre sua aptidão física, sua aplicação é simples, rápida, barata e não invasiva, assim podemos determinar o
estado de desnutrição ou a boa saúde dos mesmos. (MOTTA & SILVA, 2001). Durante o decorrer dos primeiros 
20 anos de vida a criança e o adolescente passam por diferentes fases de desenvolvimentos, importantes
principalmente durante a puberdade (período de transição da infância para a fase adulta), nesse momento
ocorrem variadas transformações, e para os profissionais da saúde são fatores fundamentais para analisar
determinadas diferenças dos mesmos (FILHO et. al, 2011), inclusive do seu perfil morfofuncional. No entanto, os
objetivos deste trabalho foram aplicar a bateria de testes e avaliações em educação física com referência no
Projeto Esporte Brasil (PROESP-BR) do Ministério do Esporte, no projeto social Educandário São José. Esta
bateria de avaliação proporcionou de forma efetiva conhecimentos sobre o organismo das crianças, onde 
estratégias puderam ser traçadas em busca de maximizar benefício na vida dos participantes do projeto,
analisando o crescimento, desenvolvimento motor e estado nutricional. Como resultados encontramos para o
grupo com 9 anos de idade, uma criança com índice fraco para resistência aeróbia e duas apresentaram baixa
flexibilidade. O grupo de 10 anos apresentou índices de força nos membros inferiores maiores em relação aos
membros superiores e apenas uma criança demonstrou estar com excesso de peso e apresentou bom índice de 
resistência aeróbia. O grupo com 12 anos apresenta bom índice de resistência abdominal. pós analise dos
resultados as seguintes intervenções foram sugeridas ao projeto: criação de quadro para futura analise e
acompanhamento motor e alimentar e montagem de estratégias para aulas desportivas do projeto.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colloquium Vitae, vol. 3 n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 431

 

ENAPI 2011  
 
COMUNICAÇÃO 
ORAL  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE

EDUCAÇÃO FÍSICA

 
 

 
COMPARAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE FORÇA DE MEMBROS SUPERIORES ENTRE IDOSOS ATIVOS 

E SEDENTÁRIOS 
  PERUCHI, LUIS AUGUSTO GOMES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SILVA JUNIOR, VANDERLEI LOPES DA (Demais participante) 

CARNEIRO, EDUARDO NERIS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SANTOS, JULIO CESAR BAIA DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

OLIVEIRA, WEBER GUTEMBERG ALVES DE (Professor - UNOESTE) 

CARNEIRO, NELSON HILARIO (Professor - UNOESTE) 

A expectativa de vida ao longo das ultimas décadas tem crescido devido o avanço tecnológico e científico do 
Brasil, que é um país em desenvolvimento. Entretanto, o processo natural de envelhecimento está associado
com queda da capacidade funcional reduzindo, sobremaneira, a qualidade de vida das populações que adotam
estilo de vida sedentário. Sendo assim, o comportamento de um estilo de vida fisicamente ativo pode contribuir
para regredir as perdas naturais induzidas pelo processo de envelhecimento, auxiliando na efetuação das
diferentes tarefas diárias. Em idosos, isso reflete diretamente sobre a sua auto-estima e manutenção de sua 
independência. Comparar a resistência de força de membros superiores entre idosos ativos e sedentários. A
amostra dos idosos ativos foi composta por 18 idosos (72,8 ± 6,8 anos), que participavam voluntariamente em
Projeto Social, e 18 idosos sedentários (67,1±6,5 anos) que não participavam. O programa de treinamento era
composto por exercícios físicos generalizados (aeróbios e anaeróbios) 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 IMC foi determinado, para a avaliação da resistência
de força foi extraído o teste resistência de força de membro superior (RESISFOR) da bateria de testes da
Aliança Americana para Saúde, Educação Física, Recreação e Dança (AAHPERD). Nenhuma modificação
significante (P> 0,05) foi encontrada para as variáveis, PESO (72,1 ± 10,7 vs. 68,3 ± 12,8 kg), IMC (28,9 ± 3,9 
vs. 27,2 ± 3,8kg/m²). Por outro lado, uma melhoria significante foi identificada na RESISFOR (31,8 ± 6,5 vs. 23,3
± 5,2 reps), sendo p=0,001. Os resultados sugerem que o treinamento físico generalizado contribuiu para 
melhoria da resistência de força de membro superior, um dos componentes da capacidade. Nesse sentido, o
estudo vai ao encontro do consenso por meio da literatura científica que mostra a importância da prática de
exercícios físicos regulares para manter ou atenuar as possíveis perdas associadas ao processo de
envelhecimento. .  
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COMPARAÇÃO DE RESISTÊNCIA DE FORÇA DE MEMBROS INFERIORES DE INDIVÍDUOS IDOSOS 

ATIVOS E SEDENTÁRIOS 
  SGANZERLA, LEUDENEI (Demais participantes - UNOESTE) 

BERTOLINO, MAYARA FLUVIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SILVA, CARLOS ONOFRE VIEIRA DA (Demais participantes) 

SILVA JUNIOR, VANDERLEI LOPES DA (Demais participantes) 

VALIENTE, ISIS DUARTE SILVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

GONÇALVES, ALINE FERREIRA LIMA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

MANFRE, DANIELLE CAROLINE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

NAKAMURA, JÉSSIKA YURI MIZOBE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

OLIVEIRA, WEBER GUTEMBERG ALVES DE (Professor - UNOESTE) 

CARNEIRO, NELSON HILARIO (Professor - UNOESTE) 

Com a degeneração do sistema biológico existe um declínio de força, principalmente de membros inferiores, 
dificultando assim o equilíbrio e a realização das atividades de vida diária. Entretanto, recentes estudos mostram
que com treinamento resistido é possível readquirir a força e restabelecer o equilíbrio. Comparar a resistência de
força de membros inferiores de indivíduos idosos ativos e sedentários. Para tanto, a amostra foi composta por 28
idosos de ambos os sexos divididos em dois grupos de 14 pessoas sendo: Grupo Ativo (GA, idade 72,8±6,8) e
Grupo Sedentário (GS, idade 67,1±6,5). Todos foram voluntários e avaliados no Projeto Viva Melhor oferecido 
pela empresa organização Athia. O programa de treinamento realizado pelo GA foi composto por exercícios
físicos generalizados (aeróbios e anaeróbios) que foram executados com uma freqüência de três sessões
semanais, com 60 minutos de duração, sendo 10 minutos alongamento, 20 minutos de aquecimento com
ginástica calistênica e 30 minutos de treinamento com pesos livres. Medidas antropométricas de massa corporal
e estatura foram obtidas de todos os sujeitos para determinação do IMC. Para avaliação de força dos membros
inferiores foi aplicado o teste de sentar e levantar da cadeira em 30 segundos (SEN30”). As diferenças para as
variáveis antropométricas peso (GA 72,0±10,7kg - GS 68,3±12,8kg) e IMC (GA 28,0±3,9kg/m² - GS 
27,2±3,8kg/m²) não foram estatisticamente significativas, entretanto para o teste de SEN30” (GA 22,3±5,1 rep. -
GS 17,2±3,2 rep. p<0,03) houve diferenças significativa. Os dados sugerem que a prática regular de exercícios
físicos generalizados, quando acompanhados por profissionais, podem promover ganho de força e conseqüente
melhora na qualidade de vida de pessoas idosas. Sendo assim podemos concluir que pessoas fisicamente
ativas tendem a ter melhor resistência de membros inferiores que pessoas sedentárias.  
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COMPARAÇÃO TÉCNICA ENTRE FUTEBOLÍSTAS DE DIFERENTES POSIÇÕES 

  GUIMARÃES, MARCELO FLOREZ (Professor - UNOESTE) 

CABRERA, GABRIEL LUIZ (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

O futebol não é uma ciência exata, por esse fato, infelizmente, pouco se crê, no estudo e na teoria para a
evolução desse esporte em termos de rendimento. Poucos estudos na parte técnica são realizados, o que 
justifica a presente pesquisa. Quantificar e analisar as diferenças técnicas nos fundamentos (ações dos
jogagores) entre futebolistas de diferentes posições, quando atuam no sistema de jogo 3-5-2. Foram gravadas 
em DVD, 6 partidas oficiais transmitidas em canal de tv aberta ao público. Cada partida foi observada e seus
dados repassados para o Software Scout, que faz a leitura, análise e armazenamento dos dados inviduais e
coletivos de uma equipe. Os atletas observados foram classificados em grupos: Zagueiros, Laterais, Volantes, 
Meias e Atacantes. Possibilitando quantificar o total de ações de cada grupo. Os fundamentos pesquisados
foram:passe, desarme, drible, condução, finalização e cruzamento. Como resultados mais expressivos podem
ser citados que um zagueiro tem uma média de passe por jogo de 40,44±5,6, lateral 35,16±6,2, volante
34,91±4,6, meia 28,16±6,2 e atacante 21,66±5,9. No fundamento desarme quem mais o realiza é o zagueiro
com média de 10,38±3,4 por jogo, seguido pelo volante 7,33±3,8, lateral 7,16±4,1, meia 3,5±2,2 e atacante 
apenas 1,91±2,4. Outro fundamento de extrema importância a se observado é a finalização, na qual o meia é o
que mais chuta ao gol adversário com média de 4,33±3,4 por jogo, seguido do atacante 4,25±4,7, volante
1,0±2,2, lateral 0,9±1,1 e zagueiro 0,61±1,3. A respeito do drible, as médias por jogo foram de 1,22±1,1 para
zagueiro, 5,08±3,7 lateral, 3,0±2,9 volante, 5,33±4,1 meia e 5,16±3,9 atacante. Observa-se a grande importância 
do meia armador nas equipes que atuam no 3-5-2, pois ele finaliza mais ao gol do que os próprio atacantes
(4,33 por jogo contra 4,25 do atacante), é também o atleta que mais cruza bolas na área adversária, fator esse
explicado pela grande habilidade que geralmente esses atletas tem, e sua grande maestria na bola parada, 
cobrando faltas e escanteios. Os laterais tem grande participação nos desarmes,o que culturalmente não é muito
explorado nos treinamentos específicos, ele realiza 7,16 desarmes por jogo, número quase igual ao do grupo
dos volantes que desarmam 7,33 vezes por partida. Como era de se esperar o zagueiro é o atleta que mais
desarma em campo. O maior driblador é o meia, seguido pelo atacante e lateral. Para o sistema de jogo 3-5-2, o 
meio campista de criação é de extrema importância pois ele é o que mais finaliza, cruza e dribla entre todos os
jogadores em campo, ele é responsável pela criação e finalização das jogadas. Zagueiros são os que mais
desarmam, e os que mais passes dão durante a partida. Laterais auxiliam em todos os fundamentos pela 
beirada do campo.Por meio da presente pesquisa foi possível quantificar e analisar os fundamentos por posição
de atuação dos futebolistas, possibilitando assim possíveis e eficientes elaborações de treinamento e
planejamento de equipes.  
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EFEITO APÓS 16 SEMANAS DE TREINAMENTO FÍSICO GENERALIZADO SOBRE A CAPACIDADE 

FUNCIONAL DE MULHERES IDOSAS DE 70 A 76 ANOS 
  CARNEIRO, NELSON HILARIO (Professor - UNOESTE) 

SILVA JUNIOR, VANDERLEI LOPES DA (Demais Participante) 

OLIVEIRA, WEBER GUTEMBERG ALVES DE (Professor - UNOESTE) 

CARNEIRO, EDUARDO NERIS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

Nos países em desenvolvimento, a expectativa de vida tem aumentado ao longo das ultimas décadas. Para
tanto, com o avançar da idade ocorre um processo crônico-degenerativo que está associado com queda da 
capacidade funcional. Vários estudos têm nos mostrado que pessoas que adotam um estilo de vida sedentário 
há um declínio maior na sua qualidade de vida. Entretanto, cientistas do movimento dizem-nos que um estilo 
fisicamente ativo de vida pode contribuir para retardar as perdas naturais induzidas pelo processo de
envelhecimento, auxiliando na efetuação das diferentes tarefas diárias, agindo diretamente sobre a sua auto-
estima e manutenção de sua autonomia. Verificar o efeito após 16 semanas de treinamento físico generalizado
sobre a capacidade funcional de mulheres idosas de 70 a 76 anos. A amostra foi composta por 15 idosas (73,4 ± 
2,0 anos), todas participantes voluntários em Projeto Social. O programa de treinamento foi composto por
exercícios físicos generalizados (aeróbios e anaeróbios) 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 IMC foi determinado, para a avaliação da capacidade funcional foi aplicado a bateria de 
testes da Aliança Americana para Saúde, Educação Física, Recreação e Dança (AAHPERD), para este estudo
só nos atentamos aos testes de flexibilidade (FLEX) e resistência aeróbia geral (RAG). Não foram observadas 
diferenças significantes (P>0,05) para as variáveis , PESO (67,4 ± 11,2 vs. 68,0 ± 11,2kg), IMC (27,0 ± 3,2 vs.
27,3 ± 3,1kg/m²), AGIL (24,3 ± 3,3 vs. 24,0 ± 3,6seg.). Por outro lado, uma melhoria significante foi identificada
nas variáveis FLEX (56,1 ± 10,1 vs. 58,3 ± 9,7cm),sendo p=0,0002 e RAG 573,7 ± 77,1 vs. 534,5 ± 51,4 seg.,
sendo p=0,011. Os resultados sugerem que o treinamento desenvolvido contribuiu para melhoria dos testes
analisados, flexibilidade e resistência aeróbia geral. As demais variáveis investigadas se mantiveram estáveis ao 
longo do período de intervenção. A prática de exercícios físicos generalizados é de suma importância para a
atenuação das possíveis perdas associadas ao processo de envelhecimento.  
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EFEITO DE 16 SEMANAS DE TREINAMENTO FÍSICO GENERALIZADO SOBRE A RESISTÊNCIA DE 

FORÇA DE MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR DE IDOSAS DE 70 A 76 ANOS 
  CARNEIRO, NELSON HILARIO (Professor - UNOESTE) 

CARNEIRO, EDUARDO NERIS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

OLIVEIRA, WEBER GUTEMBERG ALVES DE (Professor - UNOESTE) 

SILVA JUNIOR, VANDERLEI LOPES DA (Demais participante) 

Em países desenvolvidos, bem como em desenvolvimento, a expectativa de vida ao longo das ultimas décadas
tem aumentado. Entretanto, com o avanço da idade ocorre um processo crônico-degenerativo que está 
associado com queda da capacidade funcional. Vários estudos tem mostrado que em pessoas que escolhem um 
estilo de vida sedentário, ocorre um declínio maior na sua qualidade de vida. Entretanto, pesquisadores tem
demonstrado que um estilo de vida fisicamente ativo pode contribuir para postergar as perdas naturais induzidas
pelo processo de envelhecimento, auxiliando na efetuação das diferentes tarefas diárias, agindo diretamente
sobre a sua auto-estima e manutenção de sua autonomia. Verificar o efeito de 16 semanas de treinamento físico
generalizado sobre a resistência de força de membros superior e inferior de idosas de 70 a 76 anos. A amostra 
foi composta por 15 idosas (73,4 ± 2,0 anos), todos participantes voluntários em Projeto Social. O programa de
treinamento foi composto por exercícios físicos generalizados (aeróbios e anaeróbios) 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 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), para este estudo foi extraído somente o componente resistência de força de 
membro superior (RESISFOR), e também o teste de sentar e levantar em 30 segundos (SENT30). A
significância das diferenças entre pré e pós treinamento foi determinada por meio do programa SPSS 17.0
(p<0,05), utilizando Teste t de Student para amostras pareadas. Não foi encontrada para as variáveis, PESO
(64,8 ± 10,7 vs. 65,0 ± 10,3kg), IMC (27,0 ± 3,2 vs. 27,3 ± 3,0 kg/m²). Por outro lado, houve uma melhoria
significante nas variáveis RESISFOR (29,8 ± 5,4 vs. 31,7 ± 4,3 rep.) sendo p:0,009 e SENT30 (15,9 ± 4,7 vs. 
17,5 ± 5,1 rep.) sendo p:0,020. Após 16 semanas de treinamento físico generalizado houve melhorias dos
componentes, resistência de força de membros superior e inferior, o peso e o IMC mantiveram estáveis ao longo
do período de intervenção. O efeito causado pelo treinamento nessas idosas que participaram do projeto pode
ser considerado favorável, uma vez que a prática de exercícios físicos regulares parece contribuir para não
ocorrer aceleradas perdas associadas ao processo de envelhecimento.  
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ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE ALUNOS DO TERCEIRO ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
  RIBEIRO, ARIOVALDO DE SOUZA (Professor - UNOESTE) 

CARVALHO FILHO, CARLOS AUGUSTO DE (Professor - UNOESTE) 

CUNHA, LEANDRO ALVES DA (Professor - UNOESTE) 

OLIVEIRA, WEBER GUTEMBERG ALVES DE (Professor - UNOESTE) 

MARCOS, FERNANDO MARQUES DE (Professor - UNOESTE) 

A aula de educação física no ensino fundamental é imprescindível para o desenvolvimento motor da criança com
qualidade. As atividades organizadas nesse período de aula são fundamentais para o desenvolvimento de
habilidades básicas. Essas habilidades são vistas como o alicerce para a aquisição de habilidades motoras 
especializadas nas diversas dimensões; e podem ser aprimoradas durante o processo de aprendizagem de
esportes específicos. A situação problema configura-se em torno do nível de desenvolvimento motor dos alunos
do terceiro ano do ensino fundamental com relação às atividades oferecidas nas aulas de educação física
escolar sobre as habilidades motoras de base. O objetivo foi analisar o nível de desenvolvimento motor dos
alunos através do teste intitulado Instrumento de Avaliação de Padrões Motores Fundamentais (FMPAI) 
projetado por Mcclenaghan, sendo posteriormente expandido por Gallahue e atualmente publicado por Gallahue
e Ozmun (2005). O estudo envolveu uma investigação transversal em que se descrevem os dados, coletados,
dentro de uma abordagem qualitativa, auxiliada com constatações obtidas por meio da quantificação descritiva
em percentual dos dados coletados. A amostra foi de 140 alunos sendo 80 crianças do sexo masculino e 60
crianças do sexo feminino. Os resultados sobre os aspectos do desenvolvimento motor foram categorizados 
como inicial, elementar e maduro segundo Gallahue (2005). As habilidades motoras fundamentais analisadas
foram a corrida, o salto vertical, o chute e arremesso. A criança realizou cada movimento individualmente e com 
três tentativas, considerando o melhor resultado. Em relação a corrida 66% das crianças estão no estágio
maduro o que possibilita um deslocamento acentuado quando na realização de atividades que envolvem a
corrida como o pega-pega e outros. No salto vertical 53% das crianças estão no estágio maduro e 37,1% no
estágio elementar. No chute 41,4% das crianças estão no estágio maduro e 54,6% no estágio elementar. Essa
habilidade de manipulação parece envolver associações cognitivas que são de alto nível. Portanto, as crianças 
se encontram em sua maior parte no estágio elementar. No teste do arremesso 68,2% das crianças estão no
estágio de desenvolvimento maduro sendo que a percepção visual, a forma de manipulação do material indica
um melhor controle quando comparado com o chute. Portanto o nível de desenvolvimento motor dos alunos do
terceiro ano do ensino fundamental com relação às atividades oferecidas nas aulas de educação física escolar
sobre as habilidades motoras de base estão, de acordo com os dados coletados nessa pesquisa, influenciando 
este desenvolvimento de maneira qualitativa. Assim, as atividades que envolvem habilidades motoras de base
possibilitam a aquisição pelo aluno de novo comportamento motor em constante aproximação aos estágios
descritos na literatura.  
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FORÇA DE PREENSÃO MANUAL EM IDOSOS ATIVOS E SEDENTÁRIOS 

  GOMES, MARIANA JANINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CACEFO, ANDRESSA CALDEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MUCHIUT, ANDRESSA PEREIRA DO LAGO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
GARGANTINI, RITA DE CÁSSIA (Demais participantes - UNOESTE)

GOYA, THATIANE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
OLIVEIRA, WEBER GUTEMBERG ALVES DE (Professor - UNOESTE)

CARNEIRO, NELSON HILARIO (Professor - UNOESTE)

O envelhecimento é um processo fisiológico que traz consigo inúmeras modificações dos diversos sistemas
biológicos, acarretando comprometimentos como diminuição da força muscular, equilíbrio, agilidade e maior
prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, que acabam por influenciar na qualidade de vida do
indivíduo, limitando sua autonomia e independência. O sedentarismo é um fator agravante e acelerador dessas 
modificações, dessa forma, a atividade física regular é um fator determinante no sucesso do processo do
envelhecimento, contribuindo para uma melhor saúde e qualidade de vida. Foi verificar possíveis diferenças nos
valores de força de preensão manual entre a população idosa sedentária e ativa. Foram avaliados 36 idosos, de
ambos os sexos, com média de idade de 70,0 ± 7,2 anos, sendo 18 sedentários (67,1 ± 6,4 anos) e 18 ativos
(72,8 ± 6,8 anos). Foram considerados ativos, os idosos que realizaram exercício físico supervisionado 3x por 
semana, com duração de 1hora e sedentários, aqueles que não realizaram nenhum tipo de exercício físico.
Foram avaliados a massa corporal e a estatura dos idosos e o índice de massa corporal (IMC) foi calculado por 
meio da fórmula peso/(altura)². Para a mensuração da força de preensão manual, foi utilizado um dinamômetro
mecânico seguindo as orientações da Sociedade Americana de Terapia da Mão (ASHT), na qual o indivíduo é
avaliado sentado com a postura ereta, em 90º de flexão de cotovelo e ombros aduzidos ao lado do corpo. Foi
solicitada a força isométrica máxima, mantida por 5 segundos, uma vez para cada membro. A significância das
diferenças entre pré e pós treinamento foi determinada por meio do programa SPSS 17.0 (p<0,05), utilizando 
Teste t de Student para amostras pareadas. . Os resultados obtidos estão apresentados em forma de média e
desvio padrão. Os valores para a variável massa corporal foram 68,3 ± 12,8 e 72,1 ± 10,7, kg. O IMC apresentou
valores de 27,2 ± 3,8 e 28,0 ± 3,9, Kg/m², e a Força de pressão manual variou de 35,7 ± 7,7 para 38,6 ± 11,0 kg.
respectivamente. Entre os grupos de sedentários e ativos, respectivamente. Não foram encontrados diferenças
significativas nas variáveis avaliadas entre os grupos. Os resultados do presente estudo não encontraram
diferenças significativas. Sendo assim, os valores de força de pressão manual foram semelhantes para ambos
os grupo de idosos ativos. Apesar de observarmos maior força de preensão manual no grupo de idosos ativos, 
sugerindo melhor capacidade funcional nesta população, não houve diferença estatisticamente significativa entre
os grupos estudados. Sendo assim, sugerimos que novos estudos sejam realizados, onde se conheça melhor o
histórico dos sedentários.  
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FORÇA DE PREENSÃO MANUAL EM IDOSOS DE DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS 

  GARGANTINI, RITA DE CÁSSIA (Demais participantes - UNOESTE)
GOMES, MARIANA JANINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
OLIVEIRA, WEBER GUTEMBERG ALVES DE (Professor - UNOESTE)

CACEFO, ANDRESSA CALDEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MUCHIUT, ANDRESSA PEREIRA DO LAGO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

GOYA, THATIANE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CARNEIRO, NELSON HILARIO (Professor - UNOESTE)

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. A força muscular exerce influência direta na autonomia e independência do
idoso, que se reflete na capacidade funcional e qualidade de vida do indivíduo. A mensuração da força de 
preensão manual (FPM) é um método confiável não apenas de avaliação da força muscular, mas também para
avaliação do estado geral de saúde, sendo correlacionada à capacidade funcional, além de predizer futuras
situações patológicas. Foi verificar valores de força de preensão manual entre diferentes faixas etárias. Foram
avaliados 40 idosos ativos, de ambos os sexos, divididos em dois grupos de acordo com a idade, sendo: Grupo
1 (n=24) entre 60 e 69 anos e Grupo 2 (n=17) entre 70 e 79 anos. Foram avaliados a massa corporal e a 
estatura dos idosos e calculado o indice de massa corporal (IMC) através da fórmula da massa
corporal/(estatura)² . A força de preensão manual foi mensurada através de dinamometria mecânica, os
avaliados foram posicionados em 90º de flexão de cotovelo e ombros aduzidos ao lado do corpo, de acordo com
o sugerido pela Sociedade Americana de Terapia da Mão (SAHT). Foi solicitada a força isométrica máxima,
mantida por cinco segundos, uma vez para cada membro. A significância das diferenças entre pré e pós 
treinamento foi determinada por meio do programa SPSS 17.0 (p<0,05), utilizando Teste t de Student para
amostras pareadas. Os resultados obtidos estão apresentados em forma de média e desvio padrão. E mostram
que não houve melhora significatica em nenhuma das variávbeis avaliadas. Os valores para a massa corporal
foram de 72,21 ± 1,1 e 70,8 ± 11,9 kg, para o IMC 28,5 ± 3,7 e 28,0 ± 4,4 kg/m2, e para a variável FPM 35,4 ±
8,5 e 36,5 ± 10,6 kg, respectivamente, nos grupos 1 e 2. Os resultados do presente estudo mostram que os
valores de FPM não sofreram diferenças uma década após os 60 anos. Este achado pode ser explicado pelo
fato de que todos os idosos da amostra estudada praticavam exercício físico regular. Desse modo, acreditamos 
que os benefícios obtidos pela prática regular de exercício físico, impediram o maior declínio de força muscular
com o avanço da idade. Sendo assim, Concluí-se que os valores de força de preensão manual não sofreram
diferenças entre 60 e 79 anos de idade, sugerindo que os idosos nessa faixa etária apresentam-se semelhantes 
em relação à força muscular e ao estado geral de saúde, que é refletido na capacidade funcional.  
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FORÇA DE PREENSÃO MANUAL ENTRE IDOSOS PRATICANTES DE EXERCÍCIO FÍSICO 

SUPERVISIONADO E NÃO SUPERVISIONADO 
  OLIVEIRA, WEBER GUTEMBERG ALVES DE (Professor - UNOESTE)

CACEFO, ANDRESSA CALDEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MUCHIUT, ANDRESSA PEREIRA DO LAGO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

GOMES, MARIANA JANINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
GARGANTINI, RITA DE CÁSSIA (Demais participantes - UNOESTE)

GOYA, THATIANE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CARNEIRO, NELSON HILARIO (Professor - UNOESTE)

A medida da força de preensão manual (FPM) por dinamometria é amplamente utilizada na seleção de
procedimentos terapêuticos e acompanhamento da reabilitação funcional, pois apresenta boa correlação com o 
nível funcional dos membros superiores e o estado geral de saúde, refletindo a capacidade funcional do
indivíduo. O envelhecimento é responsável por inúmeras alterações que afetam diretamente a capacidade
funcional do idoso, sendo estas agravadas pelo sedentarismo. Por isso, já é consenso a necessidade da prática
de exercícios físicos regulares entre a população idosa para garantir melhor saúde e qualidade de vida durante o
processo do envelhecimento. Foi avaliar a força de preensão manual em idosos ativos que praticam atividade 
física com e sem supervisão profissional. Foram avaliados 36 idosos, de ambos os sexos, com média de idade
de 71,5 ± 1,9 anos, sendo que 18 deles (70,1 ± 7,7 anos) realizaram atividade física sem supervisão profissional 
- Grupo 1, no mínimo 3x por semana e 18 (72,8±6,8 anos) participaram de um programa supervisionado de
treinamento generalizado - Grupo2, dividido em três fases: 1- alongamento (10’), 2- aquecimento (ginástica 
calistênica - 20’), 3- exercícios com peso (30’), com aulas 3x por semana. Foram avaliados a massa corporal e a
estatura dos idosos e o IMC foi calculado através da fórmula massa corporal/(estatura)². Para a mensuração da
força de preensão manual foi utilizado um dinamômetro mecânico e adotada a posição sugerida pela Sociedade 
Americana de Terapia da Mão (ASHT), na qual o indivíduo é avaliado sentado com a postura ereta, em 90º de
flexão de cotovelo e ombros aduzidos ao lado do corpo. Foi solicitada a força isométrica máxima, mantida por
cinco segundos, uma vez para cada membro. A significância das diferenças entre pré e pós treinamento foi
determinada por meio do programa SPSS 17.0 (p<0,05), utilizando Teste t de Student para amostras pareadas.
Os resultados estão apresentados em forma de média e desvio padrão. Os valores obtidos para a massa 
corporal foram 71,4 ± 12,9 e 72,1 ± 10,7 kg, para o IMC 28,3 ± 3,9 e 28,0 ± 3,9 Kg/m2 e para a FPM 34,5 ± 7,7 e
38,6 ± 11,0 kg, respectivamente, nos grupos 1 e 2. Não foram encontradas diferenças significativas em 
nenhumas das variáveis analizadas. Os resultados do presente estudo mostram que os valores de FPM não
apresentaram diferenças significativas com o grupo que recebeu supervisão na prática de exercícios físicos.
Concluímos que idosos praticantes de exercício físico regular e supervisionado apresentam força de preensão
manual maior do que idosos que realizam sem supervisão profissional. Porém, essa diferença não apresentou -
se estatisticamente significativa.  
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FREQUÊNCIA CARDÍACA MÁXIMA PREDITA POR DIFERENTES EQUAÇÕES EM INDIVÍDUOS 

VIVENDO COM HIV/AIDS. 
  ANZOLIN, CAROLINE CRISTINA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

GOMES, MARIANA JANINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
RIBEIRO, NAYAN XAVIER (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

OISHI, LETÍCIA DE MATTOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
RASO, VAGNER (Professor - UNOESTE)

A infecção pelo vírus da imunodeficência humana (HIV) assim como a terapia antiretroviral de alta atividade
induzem significativa repercussão no sistema cardiovascular. Comparar a frequência cardíaca máxima (FCM)
obtida no teste cardiopulmonar de exercício máximo (TCEM) com a frequência cardíaca máxima predita por 
diferentes equações em indivíduos vivendo com HIV/aids. Estudo transversal de caso-controle realizado com 39 
indivíduos fisicamente ativos vivendo com HIV/aids e 28 indivíduos controle sedentários. A idade variou de 25 a
66 anos de idade. Todos os indivíduos foram submetidos ao TCEM em esteira rolante de acordo com o protocolo
modificado de Heck. A FCM alcança no TCEM foi comparada com a FCM predita através das equações 220 –
idade e 208 – 0,7 x idade. A FCM alcançada no TCEM foi similar entre os indivíduos vivendo com HIV/aids 
quando comparados aos controles. O mesmo fenômeno foi observado para a FCM predita independente da
equação (220 – idade e 208 – 0,7 x idade). Foi observado elevado poder de predição de ambas as equações
para os indivíduos vivendo com HIV/aids quando comparadas à FCM alcançada no TCEM. Isso também ocorreu
independente da contagem de CD4+ nadir e para a amostra total, e mesmo quando a amostra foi dividida em
percentis. Nosso estudo fornece evidências de que indivíduos fisicamente ativos vivendo com HIV/aids têm 
valores similares de FCM quando comparados à controles sedentários ajustados para idade e índice de massa
corporal, independente do estado clínico retrospectivo ou da análise por percentis. Além disso, a FCM predita 
tanto pelas equações 220 - idade ou por 208-0,7 não foram diferentes da FCM obtida no TCEM, sugerindo que a
FCM predita por essas equações pode representar uma importante estratégia prática de prescrever e
acompanhar os exercícios aeróbicos em indivíduos vivendo com HIV/aids. Os resultados deste estudo parecem
suportar a hipótese de que as equações de predição da frequência cardíaca podem ser seguramente
empregadas em indivíduos vivendo com HIV/aids.  
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JOGOS E BRINCADEIRAS: RECURSO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO FÍSICA INFANTIL. 
  MARTINS, FLÁVIA FERREIRA (Aluno de curso de graduação - FACULDADE RANCHARIENSE - FRAN)

CARVALHO, ANDERSON DOS SANTOS (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE 
METODISTA DE PIRACICABA - UNIMEP)

Introdução: As brincadeiras são atividades que pode contribuir no período pré-escolar auxiliando os professores 
a desenvolver os aspectos cognitivo, psicomotor e afetivo social das crianças. As brincadeiras podem ser 
utilizadas como um recurso pedagógico propondo auxílios aos nossos educadores. Assim os professores podem
contribuir com o desenvolvimento psicomotor da criança. Objetivo: O trabalho visa abordar a contribuição dos 
jogos e brincadeiras como recurso pedagógico na Educação Física infantil. Metodologia: O estudo foi realizado
através de pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo. Discussão: O jogo e brincadeira ajudam nos
desenvolvimento do aspecto físico e cognitivo da criança; contribuindo no desenvolvimento social entre elas. 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 que 
não podem ser mudadas durante a execução podendo ser desportivo ou não. Por meio dos jogos e brincadeira
pode-se desenvolver a psicomotricidade, este conceito relaciona o movimento humano com o seu intelecto, ou
seja, a capacidade de transformar um desejo mental em movimento, por exemplo, ao se locomover, pular,
correr, dançar. Uma criança que está em desenvolvimento encontra dificuldades de realizar tais movimentos,
pois ela ainda não possui uma coordenação motora desenvolvida. Conclusão: É de extrema importância incluir 
os jogos e brincadeiras no trabalho pedagógico, pois eles são recursos que podem auxiliar a criança no seu
desenvolvimento motor, cognitivo e o afetivo social de maneira atraente e satisfatória para as crianças.  
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MELHORA NA FLEXIBILIDADE E NA COORDENAÇÃO MOTORA APÓS 16 SEMANAS DE 

EXERCÍCIOS GENERALIZADOS EM MULHERES IDOSAS DE 64 A 76 ANOS 
  CARNEIRO, NELSON HILARIO (Professor - UNOESTE)

SILVA JUNIOR, VANDERLEI LOPES DA (Professor - )
CARNEIRO, EDUARDO NERIS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

OLIVEIRA, WEBER GUTEMBERG ALVES DE (Professor - UNOESTE)

O envelhecimento está associado à diminuição da capacidade funcional. Entretando, a literatura científica tem
nos mostrado que por meio do fortalecimento muscular podem-se postergar essas capacidades. Verificar o efeito 
na flexibilidade e na coordenação motora após 16 semanas de exercícios generalizados em mulheres idosas de
64 a 76 anos. A amostra foi composta por 19 mulheres idosas (71,3 ± 3,5 anos), todos 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) e sentar e
levantar em 30seg. (SENT30). A significância das diferenças entre pré e pós treinamento foi determinada por
meio do programa SPSS 17.0 (p<0,05), utilizando Teste t de Student para amostras pareadas. Nenhuma
modificação significante (P> 0,05) foi encontrada para as variáveis, Massa Corporal (67,3 ± 11,9 vs. 67,7 ± 
11,7kg), IMC (28,1 ± 3,8 vs. 28,3 ± 3,6kg/m²) e AGIL (24,3 ± 3,1 vs. 24,0 ± 3,1 seg.) e SENT30 (16,9 ± 4,9 vs.
18,2 ± 5,6 seg). Por outro lado, uma melhoria significante P<0,05 foi identificada nas variáveis FLEX (57,3 ± 8,6 
vs. 60,1 ± 8,3 cm), respectivamente, e na COO (15,2 ± 6,7 vs. 13,4 ± 4,0 seg.), respectivamente. Após 16
semanas de treinamento físico generalizado praticados regularmente houve melhorias 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 16 semanas contribuiu para
melhoria da flexibilidade e na coordenação motora. Entretanto, não foram encontradas diferenças significativas, 
bem como as varáveis antropométricas peso e IMC, o que corrobora com outros estudos realizados com essa
população.  
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MULHERES IDOSAS EXECUTAM MAIOR NÚMERO DE REPETIÇÕES DO QUE O ESPERADO PARA A 

INTENSIDADE 
  RIBEIRO, NAYAN XAVIER (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

OISHI, LETÍCIA DE MATTOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ANZOLIN, CAROLINE CRISTINA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

GOMES, MARIANA JANINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
RASO, VAGNER (Professor - UNOESTE)

Existe acúmulo de evidências científicas sobre o impacto do envelhecimento no sistema neuromuscular. Os
exercícios com pesos têm sido primordialmente recomendados não apenas como estratégia para diminuir a
senilidade neuromuscular, mas, sobretudo, como importante recurso para preservar a capacidade funcional e
diminuir a demanda relativa das atividades da vida diária independente do estado de saúde. O envelhecimento 
per se implica em ajuste isolado ou conjunto nas variáveis intrínsecas ao programa de exercícios com pesos. A
intensidade do exercício pode ser mais eficientemente controlada por meio de determinada porcentagem 
baseada no teste de uma repetição máxima (1RM); mas esse procedimento demanda elevado tempo.
Geralmente, a percepção subjetiva de esforço e o número de repetições executadas para determinado exercício
têm sido empregados como algumas das principais estratégias de monitoramento da intensidade. . Este estudo 
teve como objetivo analisar o número de repetições máximas executadas em diferentes intensidades de acordo
com as repetições esperadas para cada intensidade por mulheres idosas. A amostra foi constituída por 16 
idosas aparentemente saudáveis na faixa etária de 60 a 84 anos de idade e fisicamente ativas (CAPPESQ-HC-
FMUSP 842/01). As voluntárias foram semanalmente submetidas ao teste de repetições máximas até a fadiga
voluntária no exercício leg press 45º em quatro diferentes intensidades (50%, 60%, 70% e 80%) de acordo com
o 1RM. Foram considerados o número de repetições e a carga para cada intensidade. A ANOVA identificou
tendência negativa e significativa de decréscimo do número de repetições com o incremento progressivo da 
intensidade. O número de repetições foi estatisticamente diferente de 50%1RM em todas as demais
intensidades (60%, 70% e 80%). Além disso, houve menor número de repetições a 80%1RM quando comparado
a 60%1RM. O qui-quadrado identificou diferença entre os valores observados e esperados de repetições
máximas. A variação percentual entre o número de repetições executadas e esperadas variou de 241% a 359%
e apresentou tendência de maior diferença percentual de acordo com o aumento progressivo da intensidade. 
Independente dos resultados obtidos neste estudo tem sido observado decréscimo da velocidade de contração
com o incremento do número de repetições de acordo com a idade que parece estar associado à especificidade
do movimento. Além disso, a característica e a quantidade de movimentos executados nas atividades da vida
diária podem determinar a capacidade de o indivíduo idoso executar determinada tarefa de forma bem-sucedida 
Em termos de aplicação prática, o número pré-determinado de repetições sugerido pela literatura de acordo com 
a porcentagem de 1RM pode ocasionar subestimativa do número de repetições. Nesse sentido, o emprego da
percepção subjetiva de esforço pode ser estrategicamente importante. . Mulheres idosas executam maior
número de repetições do que o esperado para a intensidade.  
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PEDAGOGIA CONSTRUTIVISTA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL I: 
INTERRELAÇÕES ENTRE A CONSTRUÇÃO DA SOCIALIZAÇÃO E A AQUISIÇÃO DA AUTONOMIA 

MORAL 
  LEITÃO, MARCELO CREPALDI (Professor - UNOESTE)

LACERDA, YARA (Professor - UNIVERSIDADE GAMA FILHO - UGF)

Atualmente são identificadas diferentes práticas pedagógicas desenvolvidas em escolas. Justifica-se a intenção 
desta pesquisa utilizando a concepção construtivista de aprendizagem como proposta de ensino que facilita a
aquisição de competências morais e sociais através de jogos, nas aulas de Educação Física. O estudo teve 
como objetivo identificar as implicações sociais oriundas dos jogos, nas aulas de educação física e as relações
existentes entre a construção da socialização e o desenvolvimento da autonomia moral da criança, com base na
concepção construtivista de aprendizagem, no ensino fundamental, na 3ª e 4ª séries. Apresentou-se como 
pesquisa de campo descritiva, classificada como pesquisa-ação. Contou com o envolvimento de crianças entre 
nove e dez anos de idade, de ambos os sexos, da 3ª série do Ensino Fundamental (1ª etapa da pesquisa) e os
mesmo alunos já na 4ª série, na segunda etapa da pesquisa, utilizando como amostra 20 sujeitos. O instrumento
de coleta de dados utilizado foi constituído com base em uma programação e análise do comportamento dos
alunos em jogos, com ênfase no desenvolvimento de competências relacionais e organizacionais, aplicado num
período de 6 meses (26 semanas – 20/out/2009 a 18/dez/2009 e 02/fev/2010 a 28/maio/2010). Os dados foram
analisados quanti e qualitativamente, observando se as atividades desenvolvidas durante a pesquisa 
promoveram melhorias relacionais, bem como, se estas melhorias nas relações interpessoais das crianças
estavam diretamente relacionadas com aquisição autonomia moral, no tocante à conscientização das regras. Na
análise com todos os sujeitos, no aspecto “autonomia”, houve uma evolução da pontuação, tendo sido de 21,5
pontos no período 1; de 42,5 no período 2; de 67,0 no período 3; de 78,0 no período4; de 100,0 no período 5 e
de 111,0 no período 6. Já o aspecto “relações interpessoais” apresentou paralelamente também uma evolução
na pontuação, tendo sido de 40,0 pontos no período 1; de 36,5 no período 2; de 57,0 no período 3; de 77,0 no
período 4; de 100,5 no período 5 e de109,0 no período 6 (p<0,05). O teste de Friedman apresentou a estatística 
igual a 91.3233, e pvalor=0. Portanto,rejeita-se a igualdade dos períodos P1 a P6, e conclui-se que existe 
diferença significativa em relação aos períodos para a variável “Autonomia”, considerando-se todas as crianças. 
Na variável “relações interpessoais”, o teste deFriedman apresentou a estatística igual a 76.4088, e
pvalor=4.773959e-15, aproximadamente 0. Portanto, rejeita-se a igualdade dos períodos P1 a P6 e conclui-se 
que existe diferença significativa em relação aos períodos avaliados, considerando-se todas as crianças. Logo,
conclui-se que a aquisição da autonomia moral na criança está relacionada e deve passar obrigatoriamente pelo
exercício das interrelações na construção de jogos e atividades em grupos e, à medida que as crianças 
melhoram as relações interpessoais, tornam-se naturalmente mais autônomas, do ponto de vista moral.  
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QUALIDADE DE VIDA EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN 
  CAMARA, LETICIA MACHADO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ASSUNCAO, TATIANE GOMES DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SANTOS, MARCELO CLAUDIO AMARAL (Professor - UNOESTE)

CHAGAS, ELIANE FERRARI (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA 
FILHO - UNESP)

Introdução: A Síndrome de Down (SD) é uma alteração genética cromossômica que traz como consequências
características físicas marcantes e implicaçõespara o desenvolvimento neuropsicomotor. Além da condição de 
saúde física, as questões relacionadas com a qualidade de vida têm sido uma preocupação no sentido de avaliar
a relação entre esta e a condição de saúde. Estudos para avaliar qualidade de crianças ainda têm sido escassos
e é uma lacuna ainda a ser explorada. O objetivo deste estudo foi de avaliar a qualidade de vida de crianças
com Síndrome de Down utilizando a escala Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé (AUQEI).
Metodologia: Foi realizado um estudo transversal, direto, avaliando 12 crianças, com idade média de 10,2±2,6 
anos, 6 meninos e 6 meninas, matriculados na APAE de duas cidades da região alta sorocabana. Utilizou-se o 
AUQEI composto por 26 questões pontuando-se as respostas de 0 a 3, onde 0=muito infeliz; 1= infeliz; 2= feliz e
3= muito feliz. Os resultados do AUQEI foram analisados de forma descritiva apresentando dados de média para
a soma total das questões. Realizou-se ainda, análises de média e desvio padrão relativo aos fatores autonomia,
função, lazer e família. Resultado: O resultado para a média e desvio padrão da soma total das questões do
AUQEI foi de 76,5±14,8. E para os fatores, foram verificados seguintes valores: Autonomia com média 6,5±2,93;
Lazer com 9,0±1,88; Funções com 15,0±2,76; Família com 11,0±2,15. Discussão: Segundo Assumpção et al. 
(2000), o ponto de corte do AUQEI seria 48, ou seja, abaixo desse valor, a qualidade de vida das crianças seria
determinada como prejudicada. Nesse trabalho, não houve nenhuma criança com AUQEI abaixo de 63 pontos o
que indicou melhor qualidade de vida. Nos fatores, a Autonomia foi a menor média e com maior variabilidade.
Em relação aos demais fatores, as crianças tiveram boas médias diante do total dos valores implementados para
cada fator. . Conclusão: O resultado do estudo, obtido através do AUQEI, possibilitou mostrar que, apesar das
limitações impostas pela síndrome, a qualidade de vida foi satisfatória para todas as crianças avaliadas.  
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RELAÇÃO ENTRE FREQUÊNCIA CARDÍACA DE REPOUSO E DIFERENTES DOMÍNIOS DA PRÁTICA 

DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ADULTOS JOVENS 
  CAMARGO, MAURICIO MICHELIN DIAS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

CHRISTOFARO, DIEGO GIULLIANO DESTRO (Professor - UNOESTE) 

FERNANDES, RÔMULO ARAÚJO (Professor - UNOESTE) 

Recentes pesquisas têm identificado a frequência cardíaca de repouso (FCR) como indicador de risco
cardiovascular em diferentes grupos etários. Assim, é de grande relevância para a comunidade científica 
identificar se pessoas com maior FCR e sem doenças previamente diagnosticas têm maior chance de
desenvolver doenças cardiovasculares. Nesse sentido, é importante identificar possíveis determinantes da FCR
em pessoas saudáveis. Analisar o relacionamento entre FCR, adiposidade e domínios da prática de atividades
físicas. A amostra estudada foi composta por 29 estudantes universitários do sexo masculino com nenhuma
necessidade especial / doença cardíaca diagnosticada. A massa corporal foi mensurada com a utilização de 
uma balança digital (precisão de 0,1kg e capacidade máxima de 180kg). A estatura foi aferida com a utilização
de um estadiômetro fixo de madeira (precisão de 0,1cm e extensão máxima de dois metros). O índice de massa
corporal (IMC) foi calculado. O valor da circunferência de cintura (CC) foi aferida em duplicata na mínima
circunferência entre a crista ilíaca e a última costela (fita metálica com precisão em milímetros). A frequência
cardíaca foi mensurada continuamente no repouso utilizando um monitor de frequência cardíaca. A prática
habitual de atividades físicas foi estimada por um questionário preenchido por meio de entrevista (16 questões
fechadas distribuídas em três domínios diferentes da atividade física habitual: i) ocupacionais; ii) esportivas; iii) 
lazer). O instrumento utilizado computa um escore adimensional. A estatística foi composta por coeficientes de
correlação de Pearson e a significância estatística foi fixada em p<5%. A média de idade da amostra foi de
22,6±3,8. A FCR não se relacionou significativamente IMC (r= 0.27; p= 0,146) e CC (r= 0.27; p= 0,148). Por
outro lado, houve relacionamento significativo com o escore para atividade física no trabalho (r= -0.43; p= 0,018), 
atividade física no lazer (r= -0.37; p= 0,046) e atividade física total (r= -0,36; p= 0,049). A maior prática de 
atividades físicas está associada com menor atividade simpática, pois, promove a ativação parasimpática, bem
como, diminui a ação simpática (diminui a ação das catecolaminas). Atividades de lazer e no trabalho parecem 
afetar positivamente o controle autonômico. Em resumo, conclui-se que a prática de atividades física em 
diferentes domínios está relacionada com bradicardia em repouso.  
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RELAÇÕES ENTRE MASSA ÓSSEA E DESEMPENHO NAS CORRIDAS DE 30 E 60M 

  SOUSA, SERGIO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

FREITAS, HELLEN CRISTINA CLARO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

RODRIGUES, WELLINGTON ROBERTO HOGERA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

OLIVEIRA, DALILA MARTINS DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

A massa óssea é um componente que se relaciona de maneira direta com atividades que proporcionam 
impactos, como por exemplo: futebol e basquete. Com relação ao futebol, mais precisamente em categorias
menores, o componente ósseo ainda está em desenvolvimento, e por isso, muitos pesquisadores investigam as
relações da massa óssea com o desempenho. Objetivos: Investigar as relações entre massa óssea e
desempenho nas corridas de 30 e 60 metros. Métodos: 20 jovens  8,8 cm) realizaram: 1) 10,2kg; 165,0  0,5 
anos; 52,9 futebolistas (13,5  Análise da massa óssea, sendo esta realizada pela Densitometria Óssea (DEXA), 
com análise geral (corpo todo) e por segmento corporal (pernas direita e esquerda) por valores em Kg. 2)
Corridas de 30 e 60 metros, nestas a determinação foi feita em velocidade máxima, as quais foram antecedidas
por um aquecimento de 5 minutos e separadas por intervalo de 10 minutos entre as mesmas, através destas
foram calculadas as variáveis de velocidade em Km/h (V30 e V60), Aceleração por M/s (Ac30 e Ac60), Força em
Newtons (F30 e F60) e Potência por Watts (PA30 e PA60). O tratamento estatístico ocorreu por meio do teste de 
Shapiro-Wilk para normalidade, e Pearson para correlação, com significância de p< 0,05 (Software Statistica7).
Resultados: As variáveis de massa óssea denotaram maiores coeficientes de correlação (Rs) com as de força 
(F30 e F60) e potência (PA30 e PA60), apresentando valores entre 0,78 e 0,87 (p< 0,05). Muitos estudos tem
mostrado a relação da atividade física e/ou exercício com o aumento nos valores de Massa Óssea(MO), haja
vista que atividades que proporcionam impactos denotam associação com os parâmetros de MO. Com base nos
achados deste estudo, concluímos que existe relação entre massa óssea e o desempenho nas corridas de 30 e
60 metros, principalmente se entre as variáveis estiverem os índices de força e potência na amostra estudada.  
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XBOX 360 COM KINECT: UMA PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

  MIOLA, PAULO ROBERTO (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

A prática de exercícios físicos não é uma tarefa que atrai a atenção de crianças e a obesidade infantil é um
problema que vem se agravando cada vez mais, principalmente, nas grandes cidades, por causa da falta de
áreas de lazer, capazes de atender toda a demanda. Assim, na maioria dos casos, as atividade mais praticadas
pela maioria das crianças continua sendo assistir televisão e jogar videogames, principalmente, por mantê-las no 
conforto e segurança de suas casas. Esta prática diária, além de causar diversos problemas de saúde (postura,
obesidade, desenvolvimento motor, etc), também tem proporcionado uma geração com uma verdadeira aversão
à prática de esportes. A solução proposta pela Microsoft em seu console Xbox 360 usa um sensor que capta os 
movimentos do corpo inteiro do usuário e, os envia para o personagem do jogo. O uso de equipamentos
capazes de acompanhar os movimentos de uma pessoa durante a execução de atividades físicas tem atraído
muita atenção de vários pesquisadores há bastante tempo. Há vários artigos desenvolvidos nesse sentido, que
são os da biomecânica, entretanto, a falta de equipamentos específicos para a realização desta tarefa e, os altos
custos para o seu desenvolvimento têm restringido a sua aplicação a poucas instituições de pesquisa no país. 
Investigar o uso do vídeogame Xbox 360, dotado do seu sensor de movimentos Kinect, como forma de manter o
interesse de crianças em aulas de educação física. Além da dificuldade inicial em romper a inércia das crianças, 
é fácil verificar que a sociedade está cada dia mais modernizada, novas tecnologias, nova comunicação, que
traz pra dentro das escolas novos alunos, e nem sempre a escola está preparada pra receber este aluno. Este
novo aluno é bem mais dinâmico, criativo, criador de seu próprio conhecimento e no que se refere à educação a
escola e professores devem estar preparados para este aluno que exige cada vez mais novas competências.
Assim, cabe também ao professor de Educação Física inserir em sua prática pedagógica a tecnologia, 
colocando em prática novas propostas de aulas, que sejam capazes de aumentar o interesse pelas aulas
práticas de exercícios. Será avaliado qual o grau de satisfação dos alunos após uma aula de educação física
utilizando o jogo Kinect Adventures do videogame Xbox 360 com o Kinect e também será avaliada sua condição
motora de desvio, salto vertical e arremesso por cima e se há diferença do movimento motor utilizando o
equipamento, de uma aula conduzida com brincadeiras ou jogos que realizem os mesmos movimentos 
motores.P articiparam do estudo 12 alunos de uma escola pública de Presidente Prudente na faixa etária de 8 a
10 anos. Os alunos responderam a um questionário e depois será avaliado seu grau de satisfação através de
una análise qualitativa segundo o questionário respondido e também sua condição motora seguindo quadro de
Gallahue (2003).  
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A CONTRIBUIÇÃO DA GINÁSTICA LABORAL PARA A PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO FORA DO 

AMBIENTE DE TRABALHO 
  SILVA, WELLINGTON MENDES DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

ALVES, MARCELO JOSE (Professor - UNOESTE)

No mundo moderno, o ser humano se insere num meio bastante competitivo sendo submetidos às pressões e
estresses. Na busca por melhores oportunidades de emprego ou de exercer cargos melhores remunerados, os
indivíduos impõem a si um número grande de tarefas. Neste contexto, a saúde do trabalhador é prejudicada,
pois estes adquirem maus hábitos como o sedentarismo e a aquisição de posturas incorretas, o que sacrifica o 
corpo humano visto que este foi elaborado para o movimento. O estresse aliado ao sedentarismo provoca o
surgimento de diversas doenças. Cientes de que seus funcionários podem desenvolver doenças ocupacionais
ou sofrerem acidentes devido às condições psíquicas as quais são submetidos (o estresse pode causar distúrbio
do sono, ansiedade, depressão), e conscientes dos benefícios que o exercício físico proporciona à saúde do
trabalhador (melhora na função cardiorespiratória, redução da gordura corporal e da pressão arterial em
repouso, diminuição da ansiedade). Portanto, não é possível criar uma necessidade de movimento ou
motivação, mas é possível modificar a intensidade da necessidade de movimento ou torná-la ativa através da 
satisfação ou contra-satisfação. Desta forma, a ginástica laboral por ser compreendida como uma prática de
exercícios físicos que proporciona benefícios nos aspectos físicos, psicológicos e sociais dos funcionários pode
satisfazer uma necessidade de movimento. Mas se considerarmos que é possível modificar a intensidade de
uma necessidade através da satisfação da mesma, a prática da ginástica laboral poderia intensificar a
necessidade de movimento e na motivação para satisfazê-la, impulsionar o indivíduo a realizar exercício físico 
fora do ambiente de trabalho?. Para tanto esta pesquisa será realizada com o objetivo de verificar se a prática
da ginástica laboral contribui para a realização de exercício físico fora do ambiente de trabalho. Métodos: esta 
pesquisa será realizada de acordo com a abordagem quantitativa e terá a participação de 200 funcionários de
uma empresa, os quais serão submetidos à aplicação de um questionário composto por perguntas relacionadas
ao tema ginástica laboral e sua relação com a incorporação da prática do exercício físico fora do ambiente de
trabalho. Os participantes serão divididos em 2 grupos sendo um grupo composto por 100 funcionários que
participam de um programa de ginástica laboral e o outro grupo composto por 100 funcionários não 
participantes. Os dados encontrados serão analisados através da escala de likert de forma estatística baseando-
se no teste qui-quadrado. Para todas as analises será adotada uma significância estatística de p<0,05 e será
utilizado um software estatístico para as análises.  
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AVALIAÇÃO DO GASTO ENERGÉTICO DURANTE A RECUPERAÇÃO EM DIFERENTES EXERCÍCIOS 

FÍSICOS 
  PIERUCCI, ALESSANDRO (Professor - UNOESTE)

LIMA, MANOEL CARLOS SPIGUEL (Professor - UNOESTE)
GARCIA JUNIOR, JAIR RODRIGUES (Professor - UNOESTE)

O exercício físico provoca aumento do metabolismo e do gasto de energia. Além do gasto aumentado durante o
esforço, o consumo de oxigênio continua aumentado no período de recuperação para a compensação do débito
de oxigênio que ocorre no início do esforço. Sabe-se que a magnitude do gasto energético pós-esforço está 
diretamente relacionada com o tipo, tempo e a intensidade do exercício realizado, porém não são encontrados
valores do gasto para muitos dos exercícios. O objetivo será avaliar o comportamento do consumo de oxigênio e
a magnitude do gasto energético ao longo de um período de duas horas após diferentes exercícios praticados 
por indivíduos fisicamente ativos. Serão avaliados 15 voluntários fisicamente ativos do sexo masculino com
idade entre 18 e 36 anos. Serão convidados a participar indivíduos freqüentadores de academia que pratiquem
150-275 minutos/semana ou despendam 1500 Kcal/semana com os exercícios (ACSM. Appropriate physical 
activity intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults. Medicine & Science in 
Sports & Exercise 2009;459-471). Inicialmente serão medidos peso, altura, dobras cutâneas e circunferências, 
calculado o percentual de gordura e a massa magra. Os sujeitos realizarão os exercícios de caminhada, corrida,
musculação, ciclismo e natação em diferentes sessões separadas por intervalo de 48 h. O consumo de oxigênio 
será medido de forma direta (com equipamento analisador de gases VO2000) durante cinco minutos
imediatamente antes de cada sessão de treinamento (que terá duração de 40 min) e no período de recuperação,
ao longo de duas horas, nos tempos: 0, 20, 40, 60, 90 e 120 minutos, sempre com o sujeito sentado. A
significância das diferenças entre os diferentes exercícios será determinada por ANOVA e a correlação entre
consumo de oxigênio e a massa magra, pelo coeficiente de correlação linear de Pearson (p<0,05).  
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EFEITO DA DURAÇÃO DA SESSÃO DE TREINAMENTO NAS REPOSTAS DA PERCEPÇÃO 

SUBJETIVA EM ESFORÇOS DE CARGA CONSTANTE 
  ISOGAI, YURI JIVAGO NASCIMENTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

LIMA, MANOEL CARLOS SPIGUEL (Professor - UNOESTE)

A escala de percepção subjetiva de esforço (PSE) desenvolvida por Borg (2000) permite avaliar de maneira
segura a intensidade do exercício aeróbio incremental e de carga constante, reduzindo a necessidade da
utilização de equipamentos sofisticados, de alto custo e técnicas invasivas. Portanto, o objetivo do estudo é
comparar as respostas da PSE em esforços de carga constante em esteira com diferentes durações. A amostra 
será composta por 20 indivíduos do sexo masculino, fisicamente ativos com idade entre 18 e 30 anos.Todos os
sujeitos serão submetidos à avaliação antropométrica, teste para determinar o consumo máximo de oxigênio e o
limiar anaeróbio. Posteriormente, serão realizadas três sessões de treinamento na intensidade do limiar
anaeróbio com durações de 20, 30 e 40 minutos. Durante todos os testes serão monitoradas as variáveis
freqüência cardíaca, consumo de oxigênio, concentração de lactato e PSE. Os testes serão separados com 
intervalos de 48 a 72 horas. Os dados serão apresentados em média e desvio padrão (M ± DP), para as
comparações entre as variáveis coletadas durante a sessão de carga constante será utilizado o teste ANOVA
para medidas repetidas e pos-hoc de Tukey HSD quando necessário. O nível de significância adotado é de 5%
(p < 0,05).  
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EXCESSO DE PESO EM ESCOLARES NAS ESCOLAS DE PRESIDENTE PRUDENTE 

  BLASECHI, LETICIA PAIVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ALVES, MARCELO JOSE (Professor - UNOESTE)

CHRISTOFARO, DIEGO GIULLIANO DESTRO (Professor - UNOESTE)

O crescimento do sobrepeso/obesidade (S/O) no Brasil foi constatado por meio de apenas três levantamentos
populacionais representativos (ENDEF: Estudo Nacional sobre Despesa Familiar; PNSN: Pesquisa Nacional
sobre Saúde e Nutrição; PPV: Pesquisa sobre Padrão de Vida), sendo todos realizados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Estes três levantamentos seguiram procedimentos metodológicos similares
para a coleta de variáveis como: massa corporal, estatura, renda familiar, entre outras. Tais levantamentos são
as evidências mais sólidas sobre o crescimento da prevalência de S/O na população jovem brasileira. Este
crescimento observado não é um fenômeno isolado, uma vez que, nas últimas três décadas, em populações
jovens de diferentes países também se têm observado um rápido crescimento na prevalência de S/O. No Brasil, 
este fato entre crianças e adolescentes já constitui uma grande preocupação entre profissionais da área da
saúde, uma vez que durante a infância e a adolescência estima-se que aproximadamente dois entre 10 jovens 
obesos já são portadores da síndrome metabólica (SM). Além disso, evidências têm indicado que crianças e
adolescentes obesos apresentam maiores chances de se tornarem adultos obesos e vir a desenvolver doenças
cardiovasculares na vida adulta. Além disso, a maior prevalência de S/O é observada entre crianças e
adolescentes classificados como sendo de mais alta condição econômica e tal característica é observada em
inúmeros países em processo de industrialização, porém, pouco se sabe ainda sobre a ocorrência de S/O em 
escolares da rede municipal de ensino de Presidente Prudente. . analisar de forma distinta as possíveis
associações entre a presença/ausência do sobrepeso/obesidade e diferentes fatores de risco em crianças
matriculadas na rede municipal de Presidente Prudente. Este estudo apresenta um delineamento transversal e
com características descritivas / analíticas. A amostra analisada será composta por crianças de ambos os
gêneros (1º série do ensino fundamental), regularmente matriculadas na rede municipal de ensino. Para o 
cálculo do Índice de Massa Corporal serão aferidas a massa corporal e a estatura (vestindo roupas leves, como
bermudas/shorts e camiseta). Valores de circunferência de cintura também serão coletados para caracterizar a
obesidade abdominal. As pressões arteriais, sistólica e diastólica, serão avaliadas por meio de aparelhos
automáticos e sempre na posição sentada (em repouso). Os pais ou responsáveis pelos menores analisados,
juntamente com o termo de consentimento livre e esclarecido, deverão responder algumas perguntas referente 
ao histórico familiar de algumas doenças. O Teste Qui-quadrado indicará a existência de associações. A 
significância estatística será fixada em 5%.  
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FATORES QUE INFLUENCIAM NO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DOS DISCENTES DA ÁREA DA 

SAÚDE 
  FARIAS, MARIANA PERES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CAETANO, WAGNER APARECIDO (Professor - UNOESTE)

Ingressar na vida acadêmica universitária pré dispõe a diversas mudanças de hábitos. A irregularidade de
horários é um dos motivos que poderá tornar mais difícil incluir no decorrer da semana a prática de atividade
física. Por isso, na maioria das vezes o perfil do discente universitário se caracteriza por um padrão considerado
não saudável, pois se encontra a inclusão da carga horária profissional, poucas horas de repouso, alimentação
irregular, tabagismo, uma maior independência em suas escolhas, ingestão de bebida alcoólica, sedentarismo, 
entre outros. Os indivíduos que serão analisados pertencem a cursos da Área da Saúde, assim espera-se que 
com mais informações sobre promoção e prevenção a saúde e futuros difusores da qualidade de vida – tenham 
consciência e pratiquem hábitos de vida saudável – como alimentação, atividade física, repouso, postura
corporal, entre outros. Este estudo pretende avaliar os fatores que influenciam no nível de atividade física dos
acadêmicos universitários da área da saúde, avaliar os motivos para a prática – se há preocupação com a saúde 
ou tem conhecimento dos riscos do sedentarismo e avaliar os fatores que impedem a prática – se possue tempo 
hábil. Será realizado um questionário fechado auto-aplicável, o critério para inclusão é estar matriculado no 3º e 
4º semestres do curso da Área da Saúde (Fisioterapia - integral, Enfermagem - diurno e Educação Física -
noturno) da Universidade do Oeste Paulista, sem limite de idade e para ambos os sexos. Será aplicado na
própria Universidade nas salas de aula com autorização dos respectivos coordenadores dos cursos.
Posteriormente os dados serão submetidos a análise estatística quantitativa. Serão excluídos os primeiros e
últimos semestres por representarem, respectivamente, uma fase de adaptação – onde não possuem um 
conhecimento científico relevante e outra de transição ao mercado de trabalho, em que haveria um maior
comprometimento do tempo do aluno com atividades intra e extra-campus.  
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PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA: FATORES ASSOCIADOS E A CORRELAÇÃO ENTRE A PRÁTICA 
NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES NA VIDA ADULTA 

  CHRISTOFARO, DIEGO GIULLIANO DESTRO (Professor - UNOESTE)
ALVES, MARCELO JOSE (Professor - UNOESTE)

RODRIGUES, WELLINGTON ROBERTO HOGERA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PAULA, NÉLIO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, LORRANY OLIVEIRA SCARDAZZI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

INTRODUÇÃO: As doenças cardiovasculares são as que mais têm causado mortes no mundo. Alguns estudos 
indicam que a prática de atividade física pode ser um fator fundamental no combate a essa enfermidade. 
OBJETIVOS: Estimar a prevalência da prática de atividade física na população adulta da cidade de uma cidade 
do interior do Estado de SP. O objetivo do presente estudo será verificar a correlação entre a prática de 
atividade física na infância e adolescência com os valores de pressão arterial obtidos por método oscilométrico e 
Índice de massa corporal (IMC). MÉTODOS: A amostra será composta por 500 adultos maiores de 18 anos 
residentes na cidade de Presidente Prudente. A massa corporal será medido por meio de uma balança 
eletrônica com precisão de 0,1kg e capacidade máxima de 150kg. A estatura será avaliada por meio de um 
estadiômetro portátil com precisão de 0,1 cm e extensão máxima de dois metros. A partir desses dados será 
calculado o Índice de Massa Corporal e indivíduos classificados com IMC acima de 24,99 kg/m2 serão 
classificados com excesso de peso. Para a avaliação da medida da pressão arterial será utilizado um aparelho 
oscilométrico da marca Omron modelo HEM 742. As medidas serão realizadas no braço direito do indivíduo. Os 
sujeitos que forem classificados com pressão arterial sistólica superior a 140 mmHg ou pressão arterial diastólica 
acima de 90 mmHg serão considerados com hipertensão arterial. A prática habitual de atividade física será 
obtida por meio do questionário de Baecke et al. A prática de atividade física realizada na infância e 
adolescência pelos sujeitos participantes do estudo será realizada mediante questionário também, assim como 
os hábitos relacionados á saúde: consumo de tabaco, sal e se possuem alguma doença metabólica 
diagnosticada por algum médico. Na análise estatística dos dados será realizado o teste paramétrico de Shapiro 
Wilks. Caso os dados se enquadrem no modelo Gaussiano de distribuição, a análise descritiva será expressa 
em média e desvio-padrão. A associação entre as variáveis dependentes e independentes utilizará o teste do 
Qui-quadrado com correção de Yates. A magnitude dessa relação será avaliada pela regressão de Poisson com 
ajuste robusto de variância.  
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VISÃO DOS ALUNOS E GESTORES DO ENSINO MÉDIO DO PERÍODO NOTURNO SOBRE A 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. 
  MENDONÇA, CARLOS CESAR (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CAETANO, WAGNER APARECIDO (Professor - UNOESTE)

O presente estudo pretende investigar se há nas unidades escolares do período noturno aulas de Educação
Física, conforme alude a Lei nº10.793, de 1º.12.2003. Caso as respostas sejam negativas (hipótese), 
verificaremos o por que da ausência das aulas de Educação Física e demonstraremos as conseqüências de não
tê-las. Sabe-se, por senso comum e análise previa, que durante o período noturno há uma evasão significativa
de alunos nas aulas de Educação Física quando oferecidas. O que justifica esse trabalho é saber as causas
destas evasões apresentando assim um aparato teórico plausível a quem se interessa a se solucionar essa
questão. Essa pesquisa apresenta como objetivo geral verificar a visão dos gestores e alunos do ensino médio 
do período noturno sobre a disciplina de Educação Física e, acrescentamos como objetivos específicos verificar
o número de escolas que oferecem a disciplina de Educação Física no período noturno no ensino médio;
verificar o numero de evasão dos alunos de Educação Física no período noturno no ensino médio quanto a
disciplina é oferecida e por fim verificar os documentos internos que justificam a ausência da disciplina de
Educação Física, assim como o pedido de dispensa da mesma por parte dos alunos. Nossa pesquisa adota a
metodologia quali-quantitativa pois, a mesma utilizará de informações colhidas através de questionários, cujos
dados serão tabulados estatisticamente, além de fundamentarmos sobre a legislação que rege essa disciplina. 
Essa pesquisa será realizada em escolas publicas, com gestores e alunos, no ensino médio do período noturno
da Diretoria de Ensino de Santo Anastácio.  
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BALLET PARA ADULTOS 

  CINTRA, DULCE MARIA ROSA (Professor - UNOESTE)

O Ballet Clássico para adultos, que é tema deste relato, vem crescendo muito, como uma atividade física
promotora e mantenedora da saúde. Iniciamos em março deste ano a modalidade como uma forma de opção de 
atividade de Educação Física, onde o aluno ingressante na universidade, devem cumprir uma carga horária de
75% de presenças para que obtenha aprovação na disciplina. As pessoas que procuram pelo Ballet, são
meninas que já praticaram na infância e tiveram que parar por motivos de terem que optar por um colegial mais
forte; outras nunca haviam praticado por falta de oportunidade, ou por razões de que em sua cidade não havia,
outras por questões econômicas, etc., mas sempre tiveram muita vontade de experimentar. Como objetivo
pensamos interação social entre os alunos dos diversos cursos da Unoeste; promoção de intercambio cultural;
re-estabelecer valores e normas de boa conduta. Metodologia: As atividades acontecem as segundas, quartas e 
sextas feiras, às 11h, na sala de Dança do Palácio de Esportes do CampusI da Unoeste, contendo
alongamentos iniciais, exercícios na barra, exercícios no centro da sala e seqüências em diagonais, utilizando
músicas de CD, tocadas por piano apropriadas para a prática do ballet. Com esta modalidade pretende-se ter 
uma opção para estudos do movimento humano e a adaptabilidade ao exercício, uma vez que as posições do
ballet e posturas são tão peculiares. Como contribuições ao Ensino Universitário, queremos oferecer mais uma 
alternativa de capacitação aos alunos do curso de Educação Física e manutenção da saúde. Através de
trabalhos anteriores, contatamos que para maiores benefícios a atividade física escolhida deve ser prazerosa e
estimulante ao praticante e esta atividade nasceu por iniciativa de alunos da instituição que solicitaram por ela,
por isso vem crescendo o número de adeptos.  
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DANÇANDO NO ESCURO 

  CINTRA, DULCE MARIA ROSA (Professor - UNOESTE)

DANÇANDO NO ESCURO é um projeto de extensão, cadastrado na PROEXT da Unoeste desde 2003, e é
desenvolvido na Associação Filantrópica de Proteção aos cegos e Escola Faradei Bôscoli de Presidente 
Prudente. Contribuir para a inclusão social destes portadores de necessidades especiais é a justificativa para
esta ação, pensando na autonomia do deficiente. Nosso objetivo é a melhorar corporeidade e consciência de si
como cidadão participante no contexto social.Também agregar alunos do curso de Educação Física, Fisioterapia
e Artes visuais para a monitoria, acrescentando em sua formação profissional, vivenciando na prática, e
oportunizando os demais cursos da Universidade para novos estudos. Como Metodologia, são realizadas
exercícios de Alongamentos baseados em Pilates na parede, chão e bola, para adultos e Dança de Salão para
os adultos e Dança Educativa para crianças, sendo que são pessoas portadoras de deficiência visual total ou 
parcial, e ocorrem as segundas feiras, sendo dividido em duas turmas de 45 minutos cada sessão com as
crianças conforme a faixa etária, ou seja das 8h às 8:45h, de 9 à 12 anos e de 8:45h às 9:30h de 6 à 8 anos.
Algumas destas crianças apresentam também deficiência física, como para-paresia, distrofia muscular e má 
formação congênita. Utilizando da observação participativa, pesquisa-ação, pois os monitores e coordenador 
participam ativamente das ações executadas e dançando com os participantes, e manipulando para o melhor 
entendimento. Para os adultos usamos mais a descrição dos exercícios que são executados em pé, alguns
sentados em cadeiras e outros no solo. Para as turmas infantis utilizamos músicas do universo infantil assim
como parlendas e trava-línguas, que fazem parte de nossa cultura e são conhecidas das crianças para que
possam identificar-se e participar com maior motivação. Sabendo-se dos benefícios que a Dança já vem 
mostrando significativos resultados tanto no aspecto físico quanto no psicológico, no que diz respeito a auto-
estima e autonomia do deficiente, iniciamos uma pesquisa cujo questionário formulado será aplicado em 2012
com os participantes.  
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